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Abstract

The purpose of this paper is to study the connection between Taoism and analytical 

psychology. This is done by descriptive text analysis of post-jungian literature. Often 

mentioned when searching for the inspirations and influences on analytical psychology we 

find references to alchemy, Buddhism, Gnosticism, Hinduism and the hermetic tradition. 

More seldom do we meet any references to Taoism. My aim is to investigate what gravity do 

the post-jungians attach to the taoism influence on C.G. Jung�s analytical psychology. This 

paper will also argue that Taoism is an underestimated influence in the development of the 

analytical psychology.

Keywords: Analytical psychology, Jungian psychology, Taoism, Tao, Richard Wilhelm, 
synchronicity, C.G. Jung, analytisk psykologi, jungiansk psykologi
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1 Inledning och bakgrund

Under tidigt 90-tal kom jag via n�tverket Compuserve �ver en version av Tao Te Ching. Jag 

blev b�de f�rbryllad och f�ngslad. Texten f�ref�ll, trots den inte helt l�ttillg�ngliga poetiska 

framst�llningen, f�rmedla en konkret kunskap om hur man kan f�rh�lla sig till alltifr�n 

vardagens f�rtretligheter och bestyr till hur man ska styra ett vidstr�ckt land. Stundom 

skymtade en stillsam, beh�rskad humor som kombinerade ett personligt tilltal kring livets alla 

sp�rsm�l, utan �th�vor eller pretentioner. N�gra �r senare kom jag via Freud i kontakt med det 

jungianska t�nkandet. Jag var i f�rd med att studera den ekonomiska synvinkeln, en av 

grundprinciperna i psykoanalysen. Principen om energins konstans dvs. att det inom varje 

individ finns en konstant energim�ngd som kan omvandlas men inte f�rst�ras. Tillf�rseln av

framf�rallt mat och syre f�rs�g m�nniskan med vad hon beh�vde f�r att fungera biologiskt 

och socialt. Den s� kallade andliga spisen tillm�ttes, s� vitt jag kunde se, ingen s�rskild 

betydelse. N�gon, jag har gl�mt vem, f�reslog att jag skulle l�sa Carl Gustav Jung. L�sandet 

av Jung och taoismen har fortsatt alltsedan dess. 

Alltf�r ofta, inte minst i den akademiska v�rlden, avf�rdas eller definieras C.G. Jung som

gnostiker, mystiker, ateist, alkemist, hermeneutiker eller till och med som agnostiker. Bland

de mindre smickrande epiteten finner vi antisemit, elitist, sj�lvutn�mnd profet och empiriker 

p� villov�gar. �n mer pl�gsamt blir det n�r Jung f�r kl� skott f�r diverse str�mningar och 

id�er inom new-age litteraturen eller �sikten att han profiterade p� en psykos. Bland de mera 

balanserade analyserna finner vi de som menar att hans psykologi �r ett f�rs�k att 

id�historiskt f�nga den m�nskliga andens verksamhet genom sin arketypteori. H�r framh�lls 

�ren med Sigmund Freud, arbetet under Eugen Bleuler p� Burgh�zli sjukhuset, ”hans fynd” -

filosofen Schopenhauer, den gnostiska l�ran och alkemins betydelse.

I den m�n man tillm�ter s� kallade �sterl�ndska l�ror n�gon betydelse framh�lls fr�mst 

buddhismen, zen, yoga och hinduismen med dess olika varianter av kundalini. Som jag 

upplever det, lyser taoismens betydelse alltf�r ofta med sin fr�nvaro. Exempelvis n�r en av 

Sveriges fr�msta k�nnare av den analytiska skolan och tidigare rektor p� Analytiska institutet 

i Stockholm, Kurt Almqvist i sin Bok, Att l�sa Jung, menar att Jungs t�nkande som helhet 

id�historiskt kan placeras i den gnostik-hermetiska traditionen. Han f�rf�ktar att Jungs 

biografi, Mitt liv, inte inneh�ller n�gra biografiska detaljer eller redog�relser f�r de personer 

som p�verkat honom. Jag menar � andra sidan att det �r just i, Mitt liv, som vi finner n�gra av 
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de starkaste bel�ggen f�r att Jungs teoribygge inspirerats och utvecklats genom ett intensivt 

umg�nge med taoistiska texter och id�er. Kan det vara en slump att Lao-Tzu citeras och att 

taoismen genomsyrar biografins allra sista sida? Jag tror inte det. Det f�refaller som Jung i 

Lao-Tzu ser n�gon han kan k�nna igen sig i, n�gon vars erfarenheter liknar Jungs egna, n�gon 

vars s�tt att uttrycka sig, s�tter ord p� vad Jung k�nner. En gammal man som skriver sitt 

postludium, m�rkt av sjukdom, pl�gad av �lderdomens begr�nsningar, v�l medveten om att 

det inte kan �terst� s�rskilt m�nga textrader, v�ljer sina ord. F�r mig �r detta sk�l nog att g� 

vidare och studera sambandet mellan den analytiska psykologin och taoismen.

1.1 Disposition

I Kapitel 1 f�ljer inledning och bakgrund till mitt val av tema. D�refter beskrivs vilka fr�gor 

som ska belysas, hur jag t�nkt g� till v�ga, vilken empiri jag anv�nt samt vilka avgr�nsningar 

som gjorts. Kapitel 2 �gnas �t en kortfattad introduktion till Taoismen. H�r presenteras 

taoismens tv� fr�msta urkunder, I Ching och Tao Te Ching samt Lao-Tzu som enligt legenden 

f�rfattat den senare. Sedan ges en beskrivning av The Secret of the Golden Flower och dess 

meditationstekniker. H�r finns ocks� en diskussion kring begreppet wu-wei som st�r f�r 

spontan aktivitet eller icke-handling. I analyskapitlet g�r jag igenom �tta verk av 

postjungianer utifr�n de s�kord som finns presenterade i metodavsnittet. S�korden finns med 

som rubrik i respektive verk utom i de som saknar index. Slutligen f�ljer i kapitel 4 en 

sammanfattning d�r jag diskuterar mina resultat samt pekar p� nya fr�gest�llningar. 

1.2 Problemformulering och syfte

I min b-uppsats studerade jag Jungs relation till taoismen utifr�n fem av hans mera 

framtr�dande verk: Arketyper och dr�mmar, Sj�len och d�den, Psykets dynamik och struktur, 

Psykologi och religion i Natur och Kulturs utg�vor samt Jungs biografi Mitt liv. I detta arbete 

�r det min avsikt att unders�ka hur post-jungianer och andra efterf�ljare har beskrivit Jungs 

relation till taoismen. Jag kommer att argumentera f�r och presentera relevant litteratur som 

styrker hypotesen att taoismen borde tillskrivas en st�rre betydelse i den analytiska skolans 

framv�xt. De fr�gor jag s�ker svaret p� �r:

1. Hur har Jungs relation till taoismen skildrats i biografier och av post-jungianer?

2. I vilken omfattning anser post-jungianerna att taoismen har influerat den analytiska skolan?
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1.3 Metod, teori och avgr�nsning

Den teoretiska utg�ngspunkten �r att via litteraturstudier presentera en deskriptiv analys 

utifr�n problemformuleringen. I detta arbete kommer jag enbart att studera post-jungianer, d� 

Jungs texter unders�ktes i min b-uppsats. Ambitionen med urvalet �r att i den m�n det �r 

m�jligt studera framtr�dande analytiker samt andra auktoriteter av betydelse i den analytiska 

diskursen. Urvalet i analysmaterialet baserar sig framf�rallt p� indexeringsgraden i index 

utifr�n f�ljande s�kord: taoism, tao, yin och yang, I Ching, Secret of the Golden Flower, Tao 

Te Ching, Konfucius, Wilhelm Richard, Kina och prefixet �ster* i dess olika variationer. 

Avgr�nsningen styrs d� fr�mst av f�rfattarens betydelse och i den utstr�ckning vederb�rande

behandlar taoismen. Nedanst�ende titlar har ocks� unders�kts men d� de i mycket liten 

omfattning eller inte alls ber�rt taoismens betydelse har de inte tagits med. De redovisas dock 

av det sk�let att de, menar jag, st�djer hypotesen att taoismen �r underskattad i framv�xten av 

den jungianska psykologin. F�ljande titlar har allts� unders�kts men av nyss givna sk�l inte 

tagits med i studien:

Keintzel Raimar, CG Jung- En kritisk granskning, Libris, 1994, Pascal Eugene, Jung i v�ra 

liv- Praktisk till�mpning av C.G. Jungs teorier, Svenska Dagbladet, 1993, Stevens Anthony, 

Privata myter, Gedins, 1997, Gaillard Christian, Vad jag vet om C.G. Jung, Allhambra, 1998, 

Samuels Andrew, Jung och post-jungianerna, Gedins, 1994

Ett problem med min metod �r m�jligen att jag endast s�ker verifiera och inte f�ljer Karl 

Poppers uppmaning att falsifiera. Det inneb�r dock inte, att i h�ndelse jag finner material som 

mots�ger min hypotes, att detta inte kommer att redovisas. Det inneb�r endast att jag inte 

aktivt kommer att s�ka efter material som p�visar taoismens marginella betydelse. Jag tycker 

�ven att jag inte �gnat det kronologiska f�rloppet i Jung liv, i detta arbete, tillr�cklig 

uppm�rksamhet. Det �r ju v�l k�nt att hans begrepp och teorier f�r�ndrades genom �ren och 

att exempelvis begreppen kunde ha olika betydelser beroende p� under vilken period de 

presenterades.

Jag har flitigt anv�nt mig av citat, detta har jag funnit n�dv�ndigt f�r att objekten f�r min 

studie ska f� komma till tals. N�r citatet varit kortare �n fyra rader har det satts inom 

citationstecken i den l�pande texten, om citatet varit l�ngre har det placerats med indrag och 

10 pica. Transkriberingen av kinesiska tecken har medf�rt att stavningen av Lao-Tzu varierar. 
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Jung anv�nder sig av flera varianter s�som; Laotse, Laotsu och Lao-Tsu, om de ing�r i citat 

har de f�tt st� of�r�ndrade, sj�lv har jag genomg�ende anv�nt mig av Stenudds stavning (Lao-

Tzu) fr�n den senaste svenska tolkningen av Tao Te Ching.

.
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1.4 Forsknings�versikt

I nationalencyclopedin kan vi l�sa om Jungs influenser:

F�rutom fr�n psykologin fick Jung inspiration till sitt livsverk fr�n en m�ngd olika h�ll, 
vilket �terspeglas i hans skrifter och i den p�verkan han har haft p� andra. I m�ngt och 
mycket grep han tillbaka p� romantikens f�rfattare och naturfilosofer, han influerades av 
samtida etologer och teologer, han intresserade sig f�r gnostikernas, alkemisternas och 
mystikernas alternativa v�rldsbild, via sinologer och indologer kom han i kontakt med 
�sterlandets tankev�rld, och som m�nga i sin generation var han p�verkad av filosoferna 
Kant, Nietzsche och Bergson.1

”Taoism and Jung” ger vid s�kning via google 396 tr�ffar. Nedanst�ende verk var de med 

flest f�rekomster:

Gary S. Taub, jungiansk analytiker har utvecklat en specifik terapi med taoistiska inslag. 

Under sin utbildning till terapeut blev han av sin terapeut introducerad i det taoistiska 

t�nkandet. Intresset v�xte och mynnade slutligen ut i en avhandling med namnet Jungian and 

taoistic ideas.2

Harold Coward har i sin bok Taoism and Jung: Synchronicity and Self utvecklat hur Jung via 

�sterl�ndskt t�nkande formulerat hur det inre (psyket) korrelerar med det yttre (v�rlden). 

John James Clarke har i boken  Jung and Eastern Thought behandlat polaritetens problematik 

utifr�n �sterl�ndska perspektiv.

Stephen Karcher har skrivit Jung, the Tao, and the Classic of Change. Boken �r baserad p� ett 

antal f�rel�sningar vid Cambridge 1999 d�r Karcher tittar n�rmare p� samband mellan Jungs 

psykologi och I Ching, f�r�ndringarnas bok. Karchers har ocks� gjort en egen tolkning av I 

Ching som �versatts till svenska. Den versionen har anv�nts i denna uppsats, framf�rallt i 

avsnittet om I Ching. 

�tta databaser har g�tts igenom utifr�n s�korden: ”jungian/analytical”+tao, taoism och 

c.g. jung. 

1 Nationalencyklopedin, (webversion) 071219 
2 http://www.find-a-
therapist.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=23&mode=thread&order=0&thold=0
071219
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Databaser S�kord    

”jungian/analytical”+tao taoism c.g. jung

Academic search elite 0 222                               46

Access Science              0                          0                                     2
Article Inist 0                       10                                      2
Encyclepedia of Religion 0                      50                                      47
Ency clepedia of the Orient              0                         0                                       1
Oxford Journals    0                  344                            41478
SAGE Journals Online 10                      673 4469

Journal of Analytical Psychology      48      48                          1750

Jag har fokuserat p� Journal of Analytical Psychology som torde vara den tidskrift med st�rst 

m�jlighet att finna material om Jung och taoismen. Men �ven h�r �r materialet som kopplar 

samman Jung och taoismen relativt sparsam. Jag utgick ifr�n artikelns titel och abstract men 

kunde bara finna tv� artiklar som betonar taoismens betydelse f�r Jungs teoribygge. De var: 

The I Ching and the psyche body connection av Shirley S.Y. Maa och Synchronisity and the I 

Ching: Jung, Pauli and the Chinese Woman av Beverley Zabriskie. Den f�rra behandlar I 

Ching och dess meditativa tekniker, kinesisk alkemi och dess likheter med v�sterl�ndsk 

psykologi. Den senare diskuterar m�nniskans f�rm�ga att uppt�cka matematiska strukturer 

och dess sl�ende likhet med de processer som f�rekommer i I Ching. H�r behandlas ocks� 

Jungs och Paulis dialog kring Paulis dr�m om en kinesisk kvinna och denna dr�ms betydelse 

f�r Pauli som m�nniska och vetenskapsman. B�da artiklarna betonar Richard Wilhelm och I 

Chings stora betydelse, som �vers�ttare, tolkare och betydelsefull v�n till Jung

P� svenska har jag inte funnit n�got verk som specifikt behandlar Jung och taoism. I den m�n 

det f�rekommer litteratur p� svenska som g�r en koppling mellan taoismen och Jung 
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omn�mns f�retr�delsevis samarbetet med Richard Wilhelm och �vers�ttningarna av I Ching, 

Tao Te Ching och The Secret of the Golden Flower, ofta avklarat p� n�gra rader.

2 Taoistiska begrepp och urkunder

2.1 Taoism och Tao Te Ching

Taoismen brukar beskrivas som en av Kinas tre stora religioner/filosofier. Taoismen �r 

emellertid ingen systematisk l�ra som konfucianismen och kan inte formuleras som en 

samling levnadsregler. Taoismens uppkomst �r omdebatterad men de flesta historiker brukar 

datera den till ca 500 f.Kr., �ven om det finns de som tillskriver kejsaren Huang Ti, den gule 

kejsaren som skall ha levat 2704-2595 f.Kr., grundandet av l�ran om tao. Enligt legenden var 

det Lao-Tzu som nedtecknade den taoistiska urkunden Tao Te Ching. Lao Tzu s�gs ha levat i 

provinsen Chou n�r han beslutade att dra sig tillbaka fr�n det aktiva livet till de ol�ndiga 

bergen l�ngt bort i v�ster. Gr�nsvakten imponerades av den gamle och bad honom att 

nedteckna den visdom han samlat p� sig under sin levnad. Resultatet blev Tao Te Ching, en 

text med femtusen kinesiska tecken eller 81 verser i den v�sterl�ndska upplagan,. som n�st 

bibeln, s�gs vara v�rlden mest spridda bok.3 D�refter l�mnade LaoTzu gr�nsvakten ridandes 

p� sin vattenbuffel (ibland en oxe) f�r att aldrig ses till igen.

Cooper skriver att taoismen i f�rsta hand �r en kosmisk religion. Den behandlar studiet av 

v�rldsalltet och av m�nniskans, alla varelsers och fenomens plats och funktion d�ri. Ordet tao 

�r sv�r�versatt eftersom det anses om�jligt att definiera. Om det �vers�tts v�ljer de flesta 

begreppet ”v�gen”. Chuang Tzu en annan betydelsefull taoist ca 250 f.Kr. s�ger om tao:

Sj�lva ordet tao anv�nds bara som ren konvention…tao ligger bortom den materiella 

tillvaron…det kan �verf�ras, men det kan inte tas emot(�gas), Det kan uppn�s men det kan 

inte ses. Det finns f�re himlen och jorden, och i sanning i all evighet…det �r ovanf�r zenit, 

men det �r inte h�gt; det �r nedanf�r, nadit (=den till zenit motst�ende punkten), men det �r 

inte l�gt. Det fanns f�re himlen och jorden, men det �r inte ur�ldrigt. Det �r �ldre �n det 

ur�ldrigaste, men det �r inte gammalt.” […] ” Tao g�r tingen till vad de �r, men tao �r inget 

ting. Ingenting kan alstra tao, men tao har allt inom sig”4

3 Cooper c. Jean, Taoismen, 1997, s. 22
4 Cooper s. 12
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Taoismen har i sin traditionella utformning inga gudar. Taoismen �r inte teistisk d�rf�r att den 

inser det �ndliga m�nniskosinnets begr�nsning. Det transcendentala skulle inte vara 

transcendentalt om det kunde beskrivas, formuleras eller namnges. Bara det begr�nsade kan 

f�rst�s p� ett individuellt och m�nskligt s�tt uttryckas och formuleras.5 Det finns ingen 

skapare i taoismen men taos inverkan leder till spontan skapelse genom v�xelverkan mellan 

yin och yang. Yin och yang6, den �sterl�ndska symbolen som symboliserar parexistens, 

polariteten i naturen som kompletterar varandra, men som inte ska inte uppfattas som 

substanser eller enheter, mer som egenskaper som finns inneboende i allt. Yin-principen st�r 

f�r den negativa, m�rka, naturliga, urmodern, det kreativa potentiella feminina elementet. Ur 

yin, det m�rka som rymmer potential f�ddes yang det ljusa som representerar ande, intellekt, 

r�relse, progressivitet, den aktiva faderliga aspekten. Cooper menar; trots att de ibland kallas 

de stora ytterligheterna �r varje mots�ttning dem emellan rent skenbar. I sj�lva verket bildar 

de en harmonisk enhet. Det finns inget maskulint som helt saknar kvinnliga s�rtecken och 

ingen kvinna som �r utan manliga attribut. I det �sterl�ndska t�nkandet �r denna symbolik 

djupt f�rankrad. Den uppfattas p� alla niv�er, fr�n universums v�ldighet till hemmets 

vardagliga sysslor och djur och v�xtrikets alla yttringar. Tao verkar genom ying och yang i 

allt som existerar, men �ven i det som inte blivit manifesterat, det som �nnu bara vilar som 

potential, det icke manifesterade.  

Det �r en underdrift att s�ga att resonemang och f�rklaringar kring tao �r av abstrakt natur 

men som jag uppfattar det handlar det om att m�nniskans uppfattning av v�rlden �r begr�nsad. 

Det finns n�got som ligger bortom v�r f�rm�ga att registrera och f�rnimma, n�got som �r 

st�ndigt f�r�nderligt och d�rf�r i �gonblicket inte kan f�ngas in, definieras och f�rklaras. Kort 

sagt, tillvaron rymmer mer �n vad vi med f�rst�ndet kan uppfatta, �ndock �r vi i h�gsta grad 

p�verkade av det som vi varken f�rst�r eller kan omfatta, vare sig man uppfattar denna 

begr�nsning som v�lsignelse eller vanmakt �r taoismen �r ett s�tt att f�rh�lla sig till detta 

ok�nda.

2.2 I Ching

5 Cooper s. 13
6 Se bilaga 1
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Till taoismens urkunder r�knas f�rutom Tao Te Ching �ven I Ching, f�rvandlingarnas eller 

f�r�ndringarnas bok. I detta sammanhang b�r den omn�mnas d� dess betydelse i allm�nhet 

f�r den analytiska psykologin �r betydande och f�r Jungs formuleringar kring synkronicitet i 

synnerhet. En del av texten �r minst 3500 �r gammal och omkring 1100 f.Kr. sammanst�lldes 

den i sin helhet av Wu Hsien.7 I Ching �r ett orakel och s�gs inbjuda till att f�rdjupa 

f�rst�elsen inf�r olika situationer i livet och att verka i harmoni med tao. Den best�r av 64 

stycken sp�domsfigurer eller hexagram vart och ett f�ljt av en grupp korta g�tfulla fraser. 

Karcher s�ger att de fungerar som speglar f�r de omedvetna krafter som skapar alla problem 

eller situationer. Att r�dfr�ga I Ching g�r det m�jligt att bli medveten om taos inverkan och 

den r�dande tidsandan. Det g�r till s� att du formulerar en fr�ga och med hj�lp av 

r�llekestj�lkar, mynt eller olikf�rgade kulor och f�r ett resultat som passar in p� n�gon av de 

64 hexagramen. Karcher skriver:
Denna ”slumpartade” handling l�ter n�gonting annat sk�ta urvalet �t dig. Den l�ter tidens 

ande ta sig runt din medvetna kontroll och v�lja ut en av oraklets symboler f�r att ge dig ett 

svar. Det h�r �r det som C.G. Jung kallade ”synkronicitet”; ett slags tid och mening som 

inte bara best�r av orsak och verkan. Du, din situation, den ”slumpartade h�ndelsen” och 

det utvalda svaret utg�r alla delar av en speciell egenskap i tiden. I Ching anv�nder denna 

speciella tid f�r att spegla det som sker ”bakom kulisserna” i ditt liv. Det vi normalt 

betraktar som en slump skapar en m�jlighet till dialog.8

Din situation, slumpen och svaret skall s�ledes �ppna upp f�r det som Jung ben�mnde 

meningsfulla akausala samband. I Ching och dess speciella till�mpning av taoism har haft 

stor betydelse i Jungs teoribygge, icke minst genom Jungs v�nskap med kinak�nnaren Richard 

Wilhelm, som �versatte I Ching till tyska, mer om detta i analyskapitlet.

2.3 The secret of the Golden Flower

7 Karcher Stephen, I Ching, 1999, s. 12
8 Karcher, s. 11



13

The secret of the Golden Flower eller Das Geheimnis der Goldenen Blute som den omn�mns 

d� jag i texten refererar till tyska �vers�ttningar �r en kinesisk instruktion som l�r ut en 

variant av taoistisk meditation. Den kommunicerades muntligen under flera �rhundraden 

innan den nedtecknades p� tr�tavlor n�gon g�ng under det sjunde �rhundradet e.Kr. Den 

f�rsta �vers�ttningen till v�sterl�ndska spr�k (tyska) gjordes av Richard Wilhelm som senare 

f�ljdes av en engelsk �vers�ttning till engelska av Cary F. Baynes. 1963 kom en utg�va av 

Walter Picca och 1991 utkom den senaste �vers�ttningen av Thomas Cleary, filosofie doktor i

�stasiatiska spr�k.9

Meditationen f�rmedlas via ett lakoniskt och poetiskt spr�k d�r metoden reduceras till att sitta 

korrekt, ge akt p� andningen och kontemplation. Sittandet handlar framf�r allt om en uppr�tt 

h�llning, andningen beskrivs utifr�n den esoteriska fysiologins uppfattning om chi (livsenergi) 

och dess cirkulation i kroppen (i vissa �vers�ttningar; Ljusets cirkulation i kroppen). N�r 

andningen utf�rs korrekt och chi�s v�g genom kroppen kan passera obehindrat illustreras detta

genom en cirkul�r r�relse som stiger upp genom ryggraden och ner p� framsidan av kroppen. 

Ej korrekt utf�rd andning, eller en d�lig h�llning kan f� livsenergin att stanna upp, eller r�ra 

sig bakl�nges. Kontemplationen handlar om att sitta i stillhet och l�ta tankarna komma och g� 

utan att anf�ktas av deras k�nslom�ssiga laddning. Ett minimum av 15 minuters meditation 

om dagen rekommenderas och efter 100 dagar b�rjar man f� en k�nsla f�r hur tekniken b�r 

utf�ras. Texten ger v�gledning om fenomen som kan upptr�da och tecken p� framg�ng i det 

dagliga praktiserandet. Fenomen som f�rekommer �r exempelvis en k�nsla av viktl�shet och 

av att ”flyta” upp�t. Dessa upplevelser kopplas till energifl�det i kroppen �kar och att tidigare 

blockeringar har undanr�jts. Ett flertal bilder illustrerar de olika stadierna allteftersom 

meditationen fortskrider. Den f�rsta illustrationen representerar de f�rsta 100 dagarna och 

kallas f�r, samlandet av ljus. Det andra stadiet visar p� det meditativa medvetandet. Det tredje 

stadiet illustreras genom en bild som visar det meditativa medvetandet verkandes i 

vardagslivet och det fj�rde stadiet som inneb�r en h�gre meditativ perception d�r man insett 

och kan praktisera wu-wei – handling genom icke-handling(se nedan). Meditationen beskrivs 

ofta som en form av taoistisk alkemi d�r man p�visar andens f�r�dling genom liknelser till en 

kemisk process. I Walter Piccas �vers�ttning fr�n 1963 kan vi l�sa:
Things by which other men are displeased, when I meet them, cannot cloud the brightness 

of the seed of the spirit. Yellow gold fills the house; the steps are with white jade. Rotten 

and stinking things on earth that come in contact with one breath of true power will 

9 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Secret_of_the_Golden_Flower 071216
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immediately live again. Red blood becomes milk. The fragile body of the flesh is sheer gold 

and diamonds. That is the sign that the Golden Flower is crystallized.10

Enligt John Coward i Taoism and Jung: Synchronicity and the self11, betraktade Jung 

taoisterna som f�reg�ngare n�r det g�ller kunskap om psykologi, han kallade dem symboliska 

psykologer. Deras kunskap var densamma som man n�tt fram till under Jungs levnad men 

deras uttryck var annorlunda. N�r texten talar om ”diamantkroppen” avser man en of�rst�rbar 

ande som utvecklas i den ”gyllene blomman”, det handlar inte om dogmatik utan en reell 

upplevelse. Ej heller s�g man p� den cirkulerande livskraften som n�got andligt fenomen 

separerat fr�n den fysiska v�rlden. Taoisterna var inga dualister, meditationen syftade till att 

f�rena det fysiska och det andliga i ett balanserat sj�lv som symboliseras av det som 

v�sterl�ndska �vers�ttningar ben�mner ”diamantkroppen”. Jung inleder den postumt utgivna 

sj�lvbiografin, Mitt Liv, med orden:” Mitt liv �r historien om det omedvetnas 

sj�lvf�rverkligande[…] Jag kan inte betj�na mig av det vetenskapliga spr�ket f�r att 

framst�lla detta f�rlopp hos mig, ty jag kan inte uppleva mig sj�lv som ett vetenskapligt 

problem.”

2.4 Wu-wei

Wu.wei �r ytterligare ett taoistiskt begrepp som �r sv�r�versatt. �vers�ttningar som tangerar 

dess betydelse �r icke-handling eller icke-inblandning. Wu-wei �r l�ran om att inte handla 

men det ska inte tolkas som likgiltighet eller som att det �r b�ttre att ligga �n att st�. Den 

taoistiske ut�varen b�r vara helt engagerad i livet. Cooper skriver att wu-wei p� den l�gsta 

niv�n ett naturligt s�tt att handla, att leva och l�ta leva, att undvika friktion och on�diga 

konflikter, vare sig det sker p� individuell eller nationell niv�. Det handlar om att sl�ppa taget, 

att dela med sig, att ge efter. Centralt �r att ge upp jaget eftersom det �r det sj�lvcentrerade 

egot som �r upphov till oenighet och disharmoni. P� en h�gre niv� handlar det om att ge upp 

beg�r och lidelser vilket l�ser sp�nningar. Cooper menar att handlandet normalt �r resultatet 

av att sinnet oupph�rligt �gnar sig �t beg�r, dagdr�mmar och ett improduktivt �ltande av 

problem. Problemen l�ses n�r sp�nningarna sl�pper och man kan f�rst� n�gots sanna natur, 

exempelvis som n�r man �r koncentrerad och upptagen av n�got problem utan att komma till 

en l�sning. Att sova p� saken, �r att sl�ppa taget och d� ge plats f�r den pl�tsliga intuition 

10 Picca Walter, Secret of the Golden Flower, s. 7, 1963
11 Coward John, Taoism and Jung: Synchronicity and the self, s.8



15

som kommer n�r f�rnuftet upph�r att vara aktivt och man spontant inser hur det ligger till.12

Liknelsen med det stolta ob�jliga tr�det och gr�sstr�et som ans�tts av en storm brukar ofta 

anf�ras i diskussioner om wu-wei. Tr�det h�ller fast, spj�rnar emot och kn�cks av vindarna 

medan gr�sstr�et b�jer sig f�r vinden och n�r den mojnar �tertar gr�sstr�et sin tidigare 

h�llning. D� man n�tt taos spontanitet sker handlingarna utan motiv och leder d�rf�r inte till 

n�gon motreaktion. Wu-wei inneb�r att man v�gar sl�ppa taget. Chuang Tzu s�ger; ”I lugnet, i 

stillheten, i det obetingade, i passiviteten finner vi v�rldsalltets niv�er, taos sj�lva natur”.13

Genomsnittsm�nniskan f�redrar den logiska v�rldens skenbara trygghet, d�r allt har 

etiketterats och stoppats in i prydliga fack s� att inget ov�ntat kan v�nda upp och ner p� 

alltsammans, s� att man inte riskerar att konfronteras med det of�rutsedda, det ovanliga och 

tvingas till anpassning. Denna attityd �r statisk och f�rhindrar utveckling och man f�rlorar det 

�ppna sinnets f�rundran och f�rm�ga till korrigering. 

3. POSTJUNGIANER OCH TAOISMEN

3.1 Taoism and Jung: Synchronicity and the self

Historieprofessorn John Coward har i sin bok Jung and Eastern Thought, unders�kt hur 

indiska begrepp som karma, citta, buddhitattva, tapas och mandata har influerat jungianska 

termer s�som arketyp, kollektivt omedvetet och aktiv imagination. Men fr�gan om 

�sterl�ndskt inflytande p� Jungs mest komplexa begrepp: Sj�lvet gavs, skriver Coward, en 

h�gst summarisk genomg�ng. Coward f�ljde en tankeg�ng av Joseph Henderson och f�rslog 

att Sj�lvet kunde sp�ras till de hinduiska texterna i Upanisaderna. En tankeg�ng som Coward 

efter ytterligare forskning har �vergivit. I sin ess� Taoism and Jung: Synchronicity and the 

self skriver Coward: 

Additional research, however, has led me to conclude that Chinese Taoism, rather than 
hinduism, provided the fundamental formative influence in Jung�s developing notion of 
“the self”. This Taoist influence, I will argue, came to Jung�s “self” concept not directly, 
but by way of another of Jung�s ideas, namely synchronicity. “Synchronicity” it will be 
shown, depends directly on the Taoist Chinese text the I Ching…14

 
 
Ess�n �r indelad I tre avsnitt. Del 1 behandlar den taoistiska bakgrunden till Jungs t�nkande, 

del 2 ber�r arketypernas betydelse vid individuationen och synkronicitet, medan del 3 

12 Cooper, s.85
13 Cooper, s.89
14 John Coward, Taoism and Jung: Synkronicity and the Self, s. 2
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diskuterar Tao och sj�lvet. Coward menar att om man underl�ter att erk�nna den taoistiska 

bakgrunden till Jungs t�nkande leder till misstaget att betrakta Jung som gnostiker draperad i 

modern psykologi. Genom att ta del av den taoistiska kontexten i Jungs t�nkande undviker 

man detta misstag, som �r s� vanligt bland jungianska analytiker.

Coward framh�ller Jungs intresse f�r sambandet mellan det inre psyket och den yttre v�rlden 

som ledde till utvecklandet av typologin. Den extremt extraverte upplever sin omgivning helt 

annorlunda �n den extremt introverte, men deras respektive bild av verkligheten �r begr�nsad. 

Detta fick Jung att st�lla fr�gan hur man kan finna balans och samst�mmighet mellan 

diametralt olika personlighetstyper. Detta s�kande, s�ger Jung, ledde honom till det kinesiska 

begreppet Tao och dess ide om en medelv�g emellan motsatser.

I f�rordet till I Ching framh�ller Jung att korrelationen mellan motsatser �r textens 

huvudtema. F�r att f�rst� det kinesiska psyket m�ste v�sterl�nningen g�ra avkall p� sitt krav 

av kausalitet. Jungs intuition ledde honom till st�ndpunkten att det, i var och en finns en 

koppling mellan den psykiska sf�ren och det �vriga kosmos. I Ching erbj�d en kinesisk teknik 

f�r att utforska dessa kopplingar. Jung utvecklade aktiv imagination som han menade fyllde 

samma syfte och var l�mpligare f�r den moderne v�sterl�nningen. Coward menar att Jung var 

f�rvissad om att m�let med I Ching var att �teruppr�tta en balans mellan yin och yang. Att 

verka enligt Tao var synonymt med Jungs psykoterapi, att finna balans mellan psykiska 

motsatser inom sj�lvet och Tao�s v�g var parallella f�reteelser. 

F�r att f�rst� den stora betydelse som begreppet synkronicitet har f�r Jungs psykologi m�ste 

vi p�minna oss om huvuddragen i hans teoribygge. Jung menar att vi besitter tre typer av 

medvetande; egots medvetna del, dr�mmar, minnen och borttr�ngningar i det personligt 

omedvetna samt predispositioner f�r universellt m�nskligt agerande best�ende av arketyper i 

det kollektivt omedvetna. Det �r, menar Coward, arketyperna och det kollektiva omedvetna 

som utg�r fundamentet i den Jungianska teorin. Det �r i processen att lyfta arketyperna till 

den medvetna niv�n och f�r�ndra tyngdpunkten i personligheten fr�n egot till sj�lvet som 

synkroniciteten spelar en vital roll. Utan synkronicitet �r detta om�jligt och Jungs psykologi 
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vore inkapslad i psyket utan m�jlighet att interagera med den yttre v�rlden. Det �r d�, h�vdar 

Coward, man faller i f�llan att betrakta Jung som gnostiker eller idealist.15

Synkronicitet �r allts� det som f�rhindrar Jung att hamna i det som Coward beskriver som 

”den gnostiska f�llan”. Trots detta lyckades aldrig Jung skapa en teoretisk ram kring 

begreppet som kunde m�jliggjort en systematisk diskussion kring fenomenet. D�rf�r kommer 

det an p� oss, s�ger Coward, att �ter ta del av Jungs intentioner kring synkronicitet genom att 

studera hans kinesiska referenser s� att Jungs mening och avsikter ska bli korrekt tolkade.16

Jung beskriver andlig mognad och psykologisk integration som en skiftning i psykets 

tyngdpunkt fr�n egot till sj�lvet. Coward skriver att Jungs uppt�ckt av sj�lvet som m�let f�r 

psykets utveckling skedde 1918 n�r han var if�rd med att skriva Psykologiska Typer och 

under 1927 d� han f�rdigst�llde en kommentar till Richard Wilhelms The Secret of the Golden 

Flower. De kinesiska texterna l�rde Jung att i utvecklandet av sj�lvet sker ingen linj�r 

evolution. Vad det handlar om �r en circumambulation (en cirkul�r r�relse kring ett heligt 

objekt) d�r allting �r relaterat till ett center. Det taoistiska paradigmet att en balans mellan inre 

och yttre, mellan yin och yang bekr�ftade f�r Jung b�da sidor av upplevd verklighet var 

v�sentlig f�r formandet av sj�lvet. Coward skriver: ”The two Chinese notions of correlation 

between the inner and outer (synchronicity) and a balanced center that expands or 

circumambulates so as to include both the inner and the outer are fundamental to Jung�s 

notion of the self.”17

N�r Jung utvecklar sina tankar kring sj�lvet drar han ofta paralleller till hinduismen och 

Brahman men det f�rbeh�llet att Brahman blir ensidigt identifierad som “rent medvetande” 

och som s�dant f�rlorar kontakt med den yttre fysiska v�rlden. Fr�n Jungs perspektiv �r detta 

ett tecken p� omedvetenhet och brist p� kontakt med den empiriska v�rlden. En annan extrem 

h�llning �r det v�sterl�ndska perspektivet d�r det r�der en f�rskjutning och �verv�rdering av 

den yttre empiriska v�rlden och i praktiken �r avskuren fr�n den inre verkligheten. Taoismen 

�r balanserad emellan dess extrema st�ndpunkter och menar Coward, en b�ttre f�rklaring till 

sj�lvet. Coward skriver: 

15 Coward, s. 4
16 Coward, s. 5
17 Coward, s. 6
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Taoism is structured such that an overbalance on one side is necessarily compensated by a 
stress on the other so that within the personality the two sides are always seeking to be in 
balance. In the Taoist book, The secret of the Golden Flower, Jung found for the first time 
an outline for the development of a balanced self.18

Att utveckla sj�lvet �r s�llan en resa som motsvarar medvetna f�rv�ntningar och utfallet �r 

ofta ov�ntat. Tillv�gag�ngss�ttet �r icke-handling, den till synes paradoxala process som 

taoisterna kallar wu-wei. Genom att slappna av och ”koppla ur” det medvetna egot sker ett 

n�rmande mot centrum, mot k�llan, mot sj�lvet. Konsten att l�ta saker intr�ffa blev f�r Jung, 

menar Coward, nyckeln till sj�lvets d�rr. I sin kommentar till The Secret of the Golden 

Flower ger Jung, anser Coward, en s�rdeles tydlig beskrivning av aktiv imagination, 

inspirerad av det taoistiska f�rh�llningss�ttet, wu-wei.19

Coward s�ger att Jung i The Secret of the Golden Flower fann circumambulation, den process 

som bygger upp sj�lvet, korrekt och tr�ffs�kert representerat i de mandala som f�rekommer i 

texten. Genom meditation och icke-handling till�ts Tao ta riktning mot sj�lvet. Coward 

h�vdar �ven att Taoismen var medveten om de faror en s�dan process innebar, Jung varnade 

ofta f�r psykets inflation under denna fas i individuationsprocessen och dess motsvarighet 

fanns i The Secret of the Golden Flower d�r de f�rekommer som bilder. Coward skriver:” In 

his reading of Taoism, Jung found not only an adequate expression of synchronisity but also a 

trustworthy guide to the experience of the self as the spiritual center”.20

Coward skriver i sitt slutord att dags att g�ra upp med tre fundamentala missf�rst�nd n�r det 

g�ller Jungs psykologi. Jungs definition av synkronicitet och sj�lvet var starkt influerat av 

hans l�sande av taoistiska texter. Mot bakgrund av de kinesiska texterna handlar dessa 

begrepp prim�rt om relationen mellan det inre psyket och den externa v�rlden och endast 

sekund�rt handlar det om f�rklaringar kring ockulta h�ndelser. 

Den andra missuppfattningen inneb�r att skribenter som inte har beaktat Jungs l�sande av 

kinesiska texter ofta ser honom som en gnostiker. Den del av gnosticismen som Jung 

accepterade var att det finns kunskap att h�mta i det m�nskliga psyket. Men denna eftergift 

balanserades omedelbart av den taoistiska erfarenheten att inre kunskap m�ste kompenseras

med en insikt av kunskap �ven g�llande den yttre verkligheten.

18 Coward, s. 7
19 Coward, s. 8
20 Coward, s. 10
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Den tredje missuppfattningen, h�vdar Coward, ofta uttalad av pr�ster och teologer som menar 

att Jung psykologiserat bort Gud genom att g�ra honom till en arketyp. I denna fr�ga f�ljer 

Jung den taoistiska h�llningen att all dogmatism, all teologi �r med n�dv�ndighet ensidig 

d�rf�r att den �r upptagen med att skapa distinktioner. F�r att k�nna Gud, tao eller atman 

beh�vs inte metafysik eller distinktioner som verkar dikotomiskt utan en direkt erfarenhet 

(wu-wei) som finns tillg�nglig f�r oss alla. Coward avslutar sin ess� med f�ljande ord: 

It is not likely that the theologians or metaphysicians will be happy with Jung�s Taoist 
experience of the divine. But it is something quite different from scepticism or gnosticism. 
If it is to hit the mark, any discussion of Jung�s religion would be advised to begin with the 
Taoist background and then to grapple with his contention that in Paul�s experience of 
Christ “the deepest religious experience of the West and the East meet” Jung seems to have 
been convinced that Pauline theology, Taoist and Christian thought coalesce.21

 
3.2 Jung, om hans liv och verk

Indexord: Tao/Taoism, Richard Wilhelm

Anthony Stevens �r en v�lk�nd jungiansk analytiker med examen b�de i psykologi och 

psykiatri. Han har skrivit ett flertal b�cker om analytisk psykologi och i Jung, om hans liv och 

verk f�rekommer Taoism p� tre st�llen. P� sidan 53 diskuteras homeostas och dess principer 

f�r sj�lvreglering. Jung var �vertygad att psyket liksom kroppen �r ett sj�lreglerande system 

som oavbrutet str�var efter att uppr�tth�lla en balans mellan motsatta b�jelser. I Jungs 

terminologi r�der en dynamisk polaritet mellan jaget och sj�lvet mellan personan och skuggan 

mellan anima och animus mellan extravert och introvert h�llning, mellan tanke och 

k�nslofunktion och mellan f�rnimmelse och intuition. Inte minst mellan medvetet och 

omedvetet d�r dr�mmen ofta kompenserar den medvetna h�llningen. Stevens citerar Jung d�r 

han beskriver homeostas; 

Psyket �r ett sj�lvreglerande system som vidmakth�ller sin j�mvikt precis som kroppen g�r. 
Varje process som g�r f�r l�ngt framkallar oundvikligen kompensationer, och utan s�dana 
skulle det varken finnas metabolism eller ett normalt psyke. I den meningen kan vi betrakta 
kompensationsteorin som en grundregel f�r det psykiska beteendet. F�r litet p� den ena 
sidan leder till f�r mycket p� den andra. Relationen mellan medvetet och omedvetet �r 
allts� kompensatorisk. Detta �r en av de b�st styrkta reglerna f�r dr�mtydning. I den 

21 Coward, s. 12
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praktiska dr�mtydningen har vi alltid nytta av att fr�ga oss: vad �r det f�r medveten attityd 
som den kompenserar?22

 
 

 

Stevens pekar p� att denna grundregel f�r det psykiska beteendet, kompensationsteorin eller 

homeostas var k�nd redan av antikens greker och de kinesiska taoisterna som l�rde att all 

verklighet genomsyras av tv� motsatta men komplement�ra principer, manligt och kvinnligt, 

yin och yang och att alla f�rvandlingar beror p� v�xlingar i balansen mellan dem.23

P� sidan 80 f�rf�ktar Stevens att vi �r allt annat �n ett oskrivet blad (tabula rasa) n�r vi f�ds. 

Han skriver ”Den f�rlegade tanken att k�nsskillnaderna beror enbart p� kulturen och inte har 

n�got samband med biologin �r �nnu fullt g�ngbar i v�rt samh�lle, men den bygger p� den illa 

beryktade tabula rasa –teorin om m�nniskans ontogenes…”24 Han menar att sj�lvet utses i det 

�gonblick befruktningen sker. Detta ska ske i enlighet med yin och yangs arketypiska 

imperativ d�r yang (spermien) utg�r den penetrerande och sj�lvs�kra medan yin (�gget) 

representerar mottagande och omslutande egenskaper. Detta f�rh�llande, menar Stevens, 

�terkommer i princip hos alla arter som fortplantar sig genom parning. Spermiens yang-natur 

�r aktiv och s�kande medan �ggets yin-natur �r passiv och v�ntande. Om en Y-kromosom 

finns med bildas testiklar omkring sex veckor efter befruktningen och produktionen av 

manligt k�nshormon s�tts ig�ng. Finns tv� X-kromosomer sker bildandet av k�nsk�rtlar 

senare, �ggstockarna bildas f�rst i m�nad sex. Stevens skriver; ”Saknas Y-kromosonen 

forts�tter androgenerna fostrets utveckling enligt ett m�nster som till slut ger kvinnlig form. 

Det verkar allts� vara s�, att n�r f�ruts�ttningar f�r aktiv manlig differentiering saknas 

forts�tter utvecklingen mera passivt i kvinnliga banor. H�r blir �ter den taoistiska 

uppdelningen m�rkbar: honor �r; hannar m�ste g�ras.”25 Denna uppfattning att mannen 

k�nsidentitet bildas utifr�n ”en f�r�ndring” i det naturliga f�rloppet �r vanlig inom det 

jungianska t�nkandet. Guy Corneau, jungiansk analytiker h�vdar i sin bok Fr�nvarande f�der, 

f�rlorade s�ner att den manliga k�nsidentifikationens br�cklighet �r en s� k�nslig och 

riskfylld process att man i praktiskt taget alla stamsamh�llen underst�djer den med

initiationsriter. Dessa riter en av de mest strukturerade och spridda ritualerna i v�rlden, 

ritualer f�r flickor existerar men �r s�llsynta och d� de f�rekommer l�ngt mindre 

22 GW 16, par 330
23 Stevens Anthony, Jung – Om hans liv och verk, s.53
24 Stevens s. 62
25 Stevens s. 61
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genomarbetade.26 Den analytiska h�llningen synes vara; kvinnor bekr�ftas av naturen 

(menstruation och barnaf�dande), m�n m�ste bekr�ftas med hj�lp av kulturella verktyg.   

 

P� sidan 189 diskuterar Stevens medel�ldern med vad den inneb�r g�llande insikten om den 

egna d�dligheten. Han menar att konfucianismen och taoismen kan representera tv� motsatta 

poler i m�nniskonaturen. Konfucianismen �r fokuserad p� det ut�tv�nda livet i samh�llet och 

taoismen �gnar uppm�rksamhet �t det inre i m�nniskan. Stevens menar att konfucianismen

kan till�mpas p� det Jung ans�g vara m�ls�ttningen under den f�rsta h�lften av livet, taoismen 

g�ller under livets andra h�lft.27

 
Sinologen och �vers�ttaren till den taoistiske urkunden I Ching f�rekommer p� tv� st�llen i 

Stevens bok. P� sidan 29 menar Stevens att Jung hade stora sv�righeter med relationer till 

m�n och hade f� manliga v�nner. Han n�mner endast fyra stycken, barndomskamraten Albert 

Oeri, sinologen Richard Wilhelm och p� senare �r den engelske analytikern E A Bennet och 

f�rfattaren Lorens van der Post. Stevens menar att Jung alltid var mycket mer hemmastadd i 

s�llskap med kvinnor.

P� sidan 196 betraktar Stevens Jungs medel�lder. Han menar att n�r Jung kom upp i 

femtio�rs�ldern blev han f�r�ndrad. Genom att studera fotografier d�r Jung tidigare framstod 

som en stram och str�ng gestalt i glas�gon utan b�gar. Men efter femtio blir framtoningen mer 

�ppen och sympatisk, �gonen lyser av humor, intelligens och m�nsklig v�rme. Hans tidigare 

reserverade h�llning ersattes alltmer av s�llskaplighet. Stevens s�ger vidare; ”Den 

fascinerande sanningen �r att om han omkommit i fyrtio�rs�ldern, under f�rsta v�rldskriget, 

hade hans bidrag till v�r kultur knappast blivit erk�nt annat genom en fotnot i handb�cker om 

psykiatrins historia. Hans verkliga storhet visade sig f�rst i och med att han v�xte in i 

�lderdomen.” 

Jung hade vid den h�r perioden tagit sig igenom krisen som infann sig efter brytningen med 

Freud. Stevens menar att Jung inte hyste n�gra tvivel kring vad han skulle �gna �terstoden av 

sitt liv till. Han beh�vde f�rst� vad som hade h�nt honom under konfrontationen med det 

omedvetna. Jung skriver; ” F�rst m�ste jag uppsp�ra de historiska prefigurationerna till mina 

inre erfarenheter, dvs. jag m�ste besvara fr�gan: Var �terfinns mina f�ruts�ttningar i det 

26 Guy Corneau,  Fr�nvarande f�der, f�rlorade s�ner, s.14
27 Stevens s. 189
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historiska materialet? Om jag icke lyckats p�visa n�gra s�dana, skulle jag aldrig ha kunnat 

bestyrka mina p�st�enden.”28

F�rst v�nde han sig till de gnostiska f�rfattarna f�rvissad om att de ocks� st�tt p� det 

omedvetnas urv�rld, detta misslyckades menar Stevens bland annat pga. att huvudparten av 

k�llmaterialet f�rst�rts av gnosticismens motst�ndare och f�rf�ljare. De som fanns skrivet om 

gnostikerna skrevs fr�mst av de som bek�mpade dem. D�refter studerade han filosofins och 

religionens historia utan att finna paralleller till sina egna upplevelser, emellertid ledde dessa 

studier till publicerandet av Psykologiska typer 1921. Den historiska bekr�ftelsen p� vad han 

upplevt dr�jde till 1927 d� han redan fyllt 52. Alkemin kom in i Jungs liv via en 

postf�rs�ndelse s�nt av sinologen Richard Wilhelm. Manuskriptet var en alkemistisk taoistisk 

avhandling med titeln Das Geheimnis der goldenen Blute och Wilhelm bad Jung om en 

kommentar. Stevens skriver att texten gjorde Jung ivrig och upphetsad f�r i texten fann han 

den mest otroliga bekr�ftelse p� sina tankar om mandalan och kretsandet kring mitten. Han 

ins�g den avg�rande betydelsen av denna uppt�ckt. Jung s�ger ; ” Detta var den f�rsta 

h�ndelse som br�t igenom min isolering. D�r igenk�nde jag n�got besl�ktat, och till det kunde 

jag knyta an.”29

Professor Christian Gaillard skriver om samma episod i sin bok Vad jag vet om Jung:  

L�sningen av denna bok ledde till att Jungs t�nkande om f�rh�llandet mellan jaget och 
sj�lvet pl�tsligt breddades. Det f�rh�ller sig allts� s�, sade han sig, att jag inte �r ensam om 
min skenbart enast�ende upplevelse av ett centrum, som till en b�rjan visserligen �r 
virtuellt, eller snarare potentiellt, men som kan underbygga och organisera meningen och 
inriktningen av ett liv, �ven de trevande f�rs�ken, tillf�lligheterna, f�r att inte s�ga 
perioderna av kaos. Andra har g�tt igenom och identifierat denna upplevelse, anpassat sig 
till den, talat om den och till och med f�rs�kt dra l�rdom av den f�r att kunna fixera den 
b�ttre och f�rmedla den.30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Stevens s.197
29 Stevens s. 198
30 Gaillard Christian, Vad jag vet om Jung, s.83
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3.3 Jung

Indexord: Richard Wilhelm, I Ching, Eastern religion
 
 
I Deirdre Bars massiva biografi, Jung, p� n�stan tusen sidor f�rekommer referenser till 

Richard Wilhelm vid 14 tillf�llen. I Ching finns omn�mnt p� ett st�lle och eastern religion

f�rekommer fyra g�nger.

1928 m�tte Jung Jung Jolande Jacobi f�r f�rsta g�ngen. Jolande var ordf�rande i Vienesse 

Kulturbund och hon var v�lk�nd f�r sin f�rm�ga att kontraktera celebra g�stf�rel�sare, inte 

s�llan av det kontroversiella slaget. Efter f�rel�sningen avnj�ts en m�ltid i Jacobis hem. 

Deirdre skriver; ”Jung was Jacobis houseguest, and she gave a grand Vienesse luncheon in his 

honor. Sympathetic to his psychology before they met, she was mesmerized when afterward 

Jung wrote all sixty-four hexagrams of the I Ching from memory.”31 I Ching fanns allts� 

ingraverad och memorerad i Jung hj�rna!

1929 blev Marie Louis von Franz, d� ung student, inbjuden tillsammans med flera andra 

studenter till Jung via Toni Wollf. Von Franz beskriver hur f�rskr�ckt hon blev vid deras 

f�rsta m�te. D� de anl�nde till Bollingen uppenbarar sig pl�tsligt en enorm man ur ett 

buskage, skitig fr�n topp till t�, Jung var if�rd med tr�dg�rdsbestyr. Studenterna blir genast 

satta i arbete med att f�rbereda lunchen. Middagen blev osedvanligt lyckad och 

diskussionerna fortsatte till efter midnatt. Von Franz kom att studera klassiska spr�k och 

skulle p� s� vis bli ov�rderlig f�r Jung i hans arbete med alkemistisk litteratur. Jung hade 

tidigare bara diskuterat sitt intresse f�r alkemi med Toni Wollf men Von Franz blev tidigt 

initierad i Jungs f�resatser kring de alkemistiska studierna. Han ber�ttade att han �gnat det

senaste decenniet �t att studera alkemistiska skrifter. Jung menade att detta sammanf�ll med 

m�tet med och l�sandet av The Secret of the Golden Flower (Das Geheimnis der goldenen 

Blute) Deidre skriver; ”Jung told von Franz that that book provided the bridge between the 

dead end of gnosticism and the great unknown represented by alchemy”.32

P� sidan 395 menar Bair att m�tet med Richard Wilhelm och studiet av hans bok gjorde det 

m�jligt f�r Jung att �ndra fokus i sitt intellektuella s�kande. Wilhelms taoistiska alkemi gav 

31 Deirdre Bair, Jung, s. 367
32 Bair, s. 370
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Jung mod att offentligt tillk�nnage den betydelse han tillm�tte alkemin. Det faktum att en 

forskare av Wilhelms dignitet kunde studera och publicera esoteriska texter gav Jung modet 

att sl� d�v�rat till Toni Wollfs varningar om att han skulle bli betraktad som en charlatan i 

h�ndelse han l�t det bli k�nt att han tog alkemin p� allvar. Bair skriver; ”Only when he read 

Wilhelms Golden Flower did he realize that he had not reached his foundation until he studied 

alchemy.”33

3.4 Den andlige Jung

Vivianne Crowley, doktor i psykologi och terapeut med jungiansk inriktning, har i sin bok 

Den andlige Jung unders�kt Jung f�rh�llande till buddhismen, hinduismen, kristendomen och 

taoismen, samt den v�sterl�ndska ockulta traditionen. Index saknas i denna bok men taoismen 

behandlas fr�mst i kapitel 4, Ljuset fr�n �stern. Crowley menar att Jungs intresse f�r 

�sterl�ndska religioner v�cktes tidigt av hans mor som i den protestantiska pr�stg�rden vid 

Rhen l�ste hinduiska gudamyter f�r honom. �ven Crowley betonar Jungs nekyia-kris (freud-

krisen) som f�ranleddes av separationen/utst�tningen fr�n den freudianska kretsen men hon 

betonar �ven sv�righeterna i �ktenskapet med Emma Jung. Crowley menar att Jung saknade 

en intellektuell f�ljeslagerska och detta tomrum fylldes av Toni Wollf. Hon var en f�re detta 

patient som utbildade sig till analytiker och sedermera blev Jungs �lskarinna. Wollf ska ha 

visat Jung p� nya aspekter av den �sterl�ndska filosofin, invigde honom i astrologin och 

menar Crowley hj�lpte honom att utveckla n�gra av hans viktigaste id�er.34

Ett av de teman i taoismen som tilltalade Jung var dess betoning p� att man kunde p�verka 

makrokosmos genom att f�r�ndra mikrokosmos. Det handlade om att b�rja med sm� ting, oss 

sj�lva, och sedan forts�tta vidare ut�t. Crowley anf�r h�r en vers ur Tao Te Ching;

Odla dygd i dig sj�lv
och dygden ska bli sann
Odla den i familjen
och dygden ska finnas i �verfl�d
Odla den i byn
och dygden ska f�rbli
Odla dygden i riket
och dygden ska bli ymnig

33 Bair s. 396
34 Crowlet Vivianne, Den andlige Jung, s. 95
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Odla den i v�rlden
och dygden ska finnas �verallt35

�r 1920 kom Jung �ver ett exemplar av den kinesiska sp�domsboken I Ching. Sp�domen 

utf�rs med att antingen r�llekastj�lkar eller mynt som kastas upp i luften. Utfallet kan ge 64 

olika hexagram. F�r vart och ett av de fyra hexagrammen finns tolkningar skrivna av filosofen 

Konfucius och hans efterf�ljare. Jung experimenterade flitigt med denna sp�domsteknik som 

han anv�nde b�de p� sig sj�lv och patienter. P� 1920-talet tr�ffade Jung den estl�ndske greven 

Hermann von Keyserling som f�rde honom vidare inom �sterns mysterier. Keyserling 

grundade en ”visdomsskola” i Darmstadt och engagerade f�redragsh�llare som kunde sprida 

kunskap om de �sterl�ndska traditionerna. En av de fr�msta f�redragh�llarna var Richard 

Wilhelm som Jung tr�ffade f�r f�rsta g�ngen 1922 i Darmstadt. Wilhelm och Jung tr�ffades 

d�refter frekvent f�r att diskutera och experimentera med I Ching. Wilhelm f�rel�ste �ven p� 

den av Jung ledda Psykologiska klubben i  Z�rich. 

Crowley menar att astrologi och I Ching hade en fundamental betydelse i Jungs utvecklande 

av synkroniciteten. Crowley menar att Jungs m�te med Wilhelm innebar ett stort genombrott 

inte bara n�r det g�llde synkroniciteten utan �ven g�llande tanken att m�nniskan hade 

gemensamma psykologiska r�tter som �verskred alla kulturella gr�nser. Det som ytterligare 

styrkte Jung i denna f�resats var n�r Wilhelm s�nde honom Den gyllene blommans hemlighet. 

I denna bok fann Jung id�er som p�minde om dem som dykt upp i hans patienters dr�mmar, 

bilder och fantasier. Crowley skriver;

Han k�nde sig inte l�ngre isolerad i sina f�rs�k att f�rst� det m�nskliga psyket. De 
kinesiska filosoferna hade sysslat med samma sak l�ngt f�re hans tid. Den gyllene 
blommans hemlighet gav Jung bekr�ftelse p� n�gra viktiga id�er. Psyket var verkligt. 
Medvetandet var kopplat till kroppen, men det var inte totalt beroende av den. Att utforska, 
f�rfina och utveckla psyket var den mest meningsfulla uppgift som m�nskligheten kunde 
�gna sig �t. Man m�ste f�rst� sig sj�lv inte bara i ljuset av sina personliga upplevelser utan 
ocks� i ljuset av det kollektivt omedvetna – ned�rvda m�nster f�r psykologiskt och fysiskt 
beteende.36

 

Crowley �r av den �sikten att Richard Wilhelm f�rmodligen var den mest betydelsefulla 

personen i Jungs liv. Hon s�ger att den brevv�xling som Jung f�rde fr�n 1927 fram till 

Wilhelms d�d n�stan uteslutande var mellan Jung och Wilhelm och till viss del med

Keyserling. Hon s�ger att Jung betraktade m�tet med Wilhelm som en av de viktigaste 

35 Crowley s. 99
36 Crowley s. 105
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h�ndelserna i hans liv och att Jung ans�g sig ha f�tt mer av Wilhelm �n av n�gon annan 

m�nniska. Hon medger att ett s�dant p�st�ende kan verka f�rbryllande med tanke p� Jungs 

relation till Freud men n�r Jung tr�ffade Wilhelm befann sig Jung i intellektuell isolering och 

hans efterforskningar i psyket befann sig i en �terv�ndsgr�nd. Wilhelm gav honom vid denna 

kritiska punkt i livet ny inspiration.

3.5 The Innermost Kernel
 
Indexord: Lao-Tze  Richard Wilhelm 

I Suzanne Giezers avhandling The Innermost Kernel finns Lao-Tze noterad f�r 6 f�rekomster 

och Richard Wilhelm finns omn�mnd p� 5 st�llen. Dessutom f�rekommer Tao och taoism p� 

ett flertal st�llen, dock ej omn�mnt i index. Gieser unders�ker den omfattande 

brevkorrespondensen mellan kvantfysikern Pauli och Jung. Gieser skriver att den huvudfr�ga 

hon s�ker besvara �r: Varf�r var Pauli intresserad av Jungs psykologi och i vilket avseende? 

Gieser skriver vidare att hennes bidrag �ven best�r i att placera Paulis bild av sig sj�lv i ett 

vidare historiskt och filosofiskt sammanhang. Hon vill ocks� diskutera huruvida det finns en 

direkt l�nk mellan Pauli - fysikern och Pauli – jungianen, eller om man ska betrakta dessa 

representationer som slumpm�ssiga positioner enbart uppkomna pga. omst�ndigheterna i 

Paulis liv.

I den h�r avhandlingen l�gger jag fokus p� Wolfgang Paulis relation till taoismen av det 

sk�let att Pauli och Jung f�rde en omfattande korrespondens under �ren 1932 – 57. Pauli var 

en betydelsefull v�n och har stor del i att Jung slutligen v�gade publicera sin tankar kring 

synkronicitet. Det finns d�rf�r goda sk�l att anta att Paulis h�llning till taoismen hade 

inflytande p� Jung.

P� sidan 27 redovisar Gieser Paulis egen beskrivning av sin filosofiska bakgrund. Pauli 

citeras; ”My own philosophical background is a mixture of Schopenhauer(minus the 

determinism of his times), Lao-Tse and Niels Bohr”. Gieser menar att det finns �tskilliga 

passager i Paulis korrespondens d�r han refererar till t�nkare som har p�verkat honom som 

m�nniska och fysiker, ett exempel p� detta �r fr�n ett brev adresserat till filosofen H.L. 

Goldschmidt. Pauli skriver: 
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[…] The east as a whole has made a strong impression on me, China even more than India, 
both the ideas of I Ching (Yin-Yang polarity) and also LaoTse.[…] German intellectuality 
has always seemed to me inclined to dogmatism and to non-instinctual one-sidedness .How 
different were the ways of the Chinese.37

 
Gieser medger att det �r sv�rt att s�ga n�r Pauli f�r f�rsta g�ngen kom i kontakt med 

orientaliska id�er. M�nga i hans generation blev medvetna om indisk och kinesisk filosofi via 

Schopenhauer. Niels Bohr, Paulis kollega och l�rare, uttryckte sin beundran f�r Lao-Tse. Men 

Gieser misst�nker att Paulis mera omfattande studier av kinesisk visdom tog ordentlig fart 

f�rst efter att Pauli kommit i kontakt med Jungs tankar och id�er. Gieser framh�ller dock att 

synkroniciteten som s� ofta avhandlades mellan Jung och Pauli hade sin f�reg�ngare i 

Schopenhauers ess�, Uber die ausreichende Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen.38

 

P� sidan 190 diskuterar Gieser Paulis gudsbild. I ett brev till Marie-Louise von Franz skriver 

Pauli att Gud f�r honom �r identisk med den kosmiska ordningen. Denna ordning b�r till 

skillnad ifr�n kyrkan, betraktas utan f�rutfattade meningar n�r det g�ller kausaliteten och dess 

verkningar men �ven h�lla d�rren �ppen f�r ett antropomorft medvetandebegrepp. Gieser 

skriver: 

It was in this respect Pauli was attracted by oriental philosophy – including Hindu 
philosophy, but more especially Chinese philosophy. Here Pauli often quoted Lao-Tse; 
Heaven and earth are ruthless, and treat the myriad creatures as straw dogs. To Pauli this 
quotation expressed the only divine image which he could come to terms with: the principle 
that guides our universe treats its creation with no consideration of our petty definitions of 
good and evil.39

 
 

Pauli befann sig allts� i likhet med Jung i en position d�r v�sterl�ndsk religion f�ref�ll 

otillr�cklig och begr�nsad och inte till fullo kunde integreras i de b�das v�rldsbild. Pauli 

utifr�n sin utg�ngspunkt som fysiker och Jung som djuppsykolog. Tillsammans skulle de 

utveckla teorin om synkronicitet. Gieser skriver att inspirationen kring principen om 

synkronicitet f�rst kom via sinologen Richard Wilhelm som introducerade Jung i den 

kinesiska filosofin. Sj�lv skriver Jung i ett brev till Carl Seelig att det f�rsta fr�et till 

synkronicitet kom fr�n ett middagssamtal med Albert Einstein. 1930 f�rekommer begreppet i 

en offentlig text, en minneskrift �ver Richard Wilhelm, f�r f�rsta g�ngen. H�r framh�ller Jung 

37 Gieser Suzanne, The Innermost Kernel, s. 28
38 Gieser s. 29
39 Gieser, s. 190
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att han betraktar den 3000 �r gamla I Ching som den mest betydelsefulla produkten av 

kinesiskt t�nkande.40

 
 
3.6 Att l�sa Jung
 
Indexord: Yin och Yang, Richard Wilhelm, taoism, 

Kurt Almqvist �r en av grundarna till Institutet f�r analytisk psykologi i Stockholm och en av 

Sveriges mera framtr�dande k�nnare av Jung. I sin bok Att l�sa Jung presenterar Almqvist ett 

s�tt att l�sa, tolka och f�rst� C.G. Jung. Referenser till och passager om det taoistiska 

inflytandet p� Jungs t�nkande �r synnerligen sparsamma i Almqvists bok. Yin och yang, 

Richard Wilhelm och taoism f�rekommer vardera vid ett tillf�lle i Almqvists bok. 

I kapitlet Religionskritik finns en not kopplad till rubriken d�r Almqvist skriver: ”H�r 

behandlas endast Jungs syn p� v�sterl�ndsk religion. Jungs arbeten om och inst�llning till 

andra religioner och d� framf�rallt �sterl�ndsk religion kr�ver en s�rskild unders�kning.”41

Som jag ser det kan det betyda tv� saker. Antingen betraktas det �sterl�ndska inflytandet av 

mindre betydelse eller av s�dan omfattning att det inte skulle rymmas i Almqvists bok. 

Oavsett vilket, blir det faktum att �sterl�ndskt inflytande f�rbises ett argument f�r den 

hypotes jag presenterar i uppsatsens inledning. N�mligen att taoismen �r underskattad n�r det 

g�ller formandet av den analytiska psykologin.

I kapitlet Jungs perspektiv och spr�k, diskuterar Almqvist Jungs libidoteori och ben�genhet 

att omv�xlande anv�nda sig av begreppen libido och psykisk energi. Almqvist konstaterar att i 

Jungs t�nkande �terfinns den s� kallade Lebensphilosophie, livsfilosofin, som han f�renar 

med teorin om den psykiska energin. Almqvist skriver:

Det m�nskliga livet ses d�rf�r som ett uttryck f�r en dialektisk dynamisk process, i vissa 
fall i Friedrich Hegels (1770-1831 anda men i andra fall i likhet med taoismens Yin och 
Yang. Alla psykiska fenomen yttrar sig som, eller kan beskrivas i termer av, motsatspar: 
k�rlek f�rvandlas till hat, gl�dje f�ljs av sorg. F�rekomsten av ett psykiskt 
sp�nningstillst�nd, en k�nsla, en tanke eller en affekt, f�ruts�tter f�rekomsten av motsatser. 
[…] Genom motsatsernas spel genereras den psykiska energin och dess r�relseriktning, 
antas vara teoretiskt sett o�ndligt variationsrik.42

 
 

40 Gieser, s. 277
41 Almqvist Kurt, Att l�sa Jung, s.81
42 Almqvist, s. 35-36
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P� sidan 184 diskuterar Almqvist skillnader mellan v�ster och �sterl�ndsk kulturuppfattning:

De flesta v�sterl�ndska kulturf�rest�llningar bygger ocks� p� en unilinj�r tidsuppfattning. 
Den f�refaller komma ur den judiskt-kristna kulturtraditionens f�rest�llning om att 
m�nniskan �r skapad av Gud, att hennes �de efter d�den p� den yttersta dagen skall 
utv�rderas och att summan av hennes handlingars moraliska v�rde sedan skall avg�ra 
hennes framtida �de f�r evighet, i himmel eller helvete. Den diametralt motsatta, cykliska, 
tidsuppfattningen �r i allm�nhet mera spridd i av icke-monoteistiska religioner pr�glade 
kulturer, som till exempel i dem som �r inspirerade av hinduism, buddism och taoism.43

P� sidan 119 redog�rs f�r hur Jung 1928 via sin v�n sinologen Richard Wilhelm f�r ta del av 

ett kinesiskt alkemistiskt manuskript, Das Geheimnis der goldenen Blute. Almqvist skriver att 

Jung visserligen var av den meningen att den gnostiska impulsen fortsatte i form av alkemin. 

Men i alkemin fann han en direkt korrespondens till de bilder han m�tt i sina egna dr�mmar 

och visioner och i sina klienters upplevelser. Hade gnostikerna n�gonsin skapat s�dana bilder 

var de sedan l�nge f�rst�rda genom kyrkans utrensningar. I Das Geheimnis der goldenen 

Blutes instruktioner s�g Jung en tydlig parallell till sitt analytiska arbete.

3.7 Jung och det andliga

Jung och det andliga �r en antologi som saknar index men vi kommer att uppeh�lla oss vid 

kapitlet med samma namn som titeln, Jung och det andliga, redakt�r �r Kurt Almqvist. I 

f�rordet skriver Almqvist att man i denna volym gett stort utrymme �t tolkningar av Jungs syn 

p� de olika v�rldsreligionerna som kristendom, buddismen och hinduismen. Almqvist menar 

att Jungs intellektuella samtida var pr�glade av en vilja att �verbrygga motsatser mellan 

individer, folkslag, kulturer och religioner. Almqvist menar att Jungs s�tt att n�rma sig denna 

problematik och finna en enhet i m�ngfalden kom att best�mmas av hans gnostiska 

inspiration. Det �r som gnostiker Jung tar sig an de andra religionerna och, menar Almqvist, 

�ven hans religionskritik �r f�rgad av gnosticismen.44

Genomg�ende hos Jung �terkommer f�rest�llningen att europ�n (i synnerhet tyskarna) var 

primitiva och psykologiskt efterblivna i j�mf�relse med judisk, kinesisk och indisk religion, 

eftersom den europeiska traditionen var yngre. Almqvist menar att detta idoliserande av 

�sterl�ndska l�ror �r ett �terkommande tema genom �rhundradena. Alltifr�n grekerna och 

43 Almqvist, s. 184
44 Red. Almqvist Kurt, Den andlige Jung, s. 23
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romarna, under ren�ssansen, p� 1700-talet med Voltaire i frontlinjen fram till 1900-talet har 

man hyllat de �sterl�ndska idealen. Almqvist skriver:

Receptionen av �sterlandet och dess religioner har dels handlat om att postulera en 
universell religion och filosofi bortom kulturella skillnader, dels om en kritik av den 
v�sterl�ndska dekadansen och utgjort en utmaning av kristendomens exklusivitetsanspr�k 
med h�nvisning till det h�gtst�ende �sterlandet. Slutligen har receptionen resulterat i ett 
ifr�gas�ttande av den europeiska �verl�gsenheten och tron p� framsteget.45

Almqvist menar att Jung var en del av denna tradition att �verbrygga skillnaden mellan �st 

och v�st och under 1900-talet var han en av dem som betytt mest f�r denna str�van. Men han 

var inte ensam, Leibniz var liksom Jung intresserad av I Ching och inspirerades i sina 

matematiska hypoteser. Br�derna Schlegel, Schleiermacher, Kant, Herder, Goethe, Hegel, 

Schopenhauer, Wagner, Nietzsche och m�nga fler har p�verkats av och po�ngterat 

�sterlandets betydelse f�r v�st.46 Jung kom redan som barn i kontakt med �sterl�ndska 

influenser genom den indiske boken Orbis pictus. Senare utvecklades intresset genom hans 

personliga engagemang i Keyserlings vidomsskola i Darmstadt under 1920-talet och under 

Eranoskonferensen 1933 d�r han umgicks med sin tids fr�msta vetenskapsm�n fr�n diverse 

discipliner. D�r fanns Wolfgang Pauli, Erwin Schr�dinger, Mircea Eliade, D.T. Suzuki och 

Martin Buber alla med ambitionen att �verbrygga skillnaderna mellan �st och v�stligt 

t�nkande.

Almqvist menar att det finns belagt att Jung l�ste om �sterl�ndska religioner hos bland andra 

Schopenhauer, I Max Mullers serie Sacred Books of the East och I indologerna Oldenberg och 

Paul Deussens arbeten. Jung tog �ven del av den teosofiska litteraturen men var skeptisk och 

s�g teosifin som en projicerad l�ngtan efter det andliga. Almqvist n�mner ocks� m�tet med 

Keyserling och Wilhelm och menar att l�sandet av The Secret of the Golden Flower var viktig 

f�r Jungs �terupptagande av alkemin. Han p�pekar �ven att flera av de f�rest�llningar han 

m�tte i texten korresponderar med individuationsprocessen och teorin om arketyper. Almqvist 

anser att Jungs fr�msta intresse av �sterl�ndska l�ror bestod i att Jung ville f� en universell 

motsvarighet till sina teorier . Almqvist skriver:

N�r Jung tolkar hinduismen, taoismen, konfucianismen, buddismen eller f�r den delen 
afrikanska, amerikanska eller australiska religioner s� g�r han det inte som en 
religionshistoriker med syfte att beskriva en kronologisk utvecklingshistoria. Inte heller 

45 Almqvist, s. 33
46 Almqvist, s. 33
46 Almqvist, s. 35
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f�rs�ker han f�rklara religionernas sociala grund eller deras politiska funktion i ett 
samh�lle. Jung �r uteslutande intresserad av, en utg�ngspunkt i sin f�rest�llning om en 
religi�s funktion i m�nniskosj�len, att f� sina grundl�ggande universalistiska hypoteser 
bekr�ftade.47

3.8 The Tao of Jung

Tidigare n�mnda f�rfattare har begr�nsat sig till n�gra enstaka stycken eller fotn�tter n�r de 

behandlat relationen Jung och taoismen. Psykiatrikern och jungianske analytikern David 

Rosen d�remot, �gnar hela sin bok �t detta tema. Boken saknar index och �r uppdelad i sex 

delar, efterliknande ett kinesiskt hexagram, exempelvis som de f�rekommer i I Ching. 

The Tao of Jung behandlar Jungs liv i kronologisk ordning ackompanjerat med taoistiska 

texter ifr�n framf�rallt I Ching, Tao Te Ching och Chuang Tzu. Exempelvis i kapitel 1 d�r 

Rosen belyser Jungs barndom och hans f�rk�rlek f�r vatten. Som efter Jungs bes�k vid Lake 

Constance konstaterar att han inte kan t�nka sig att leva utan n�rhet till vatten. Detta kopplar 

Rosen till vers 8 i Tao Te Ching:

Det h�gsta goda �r som vatten
Vatten ger liv �t de tiotusen tingen
och utmanar dem ej
Det flyter p� platser som m�nniskan skyr
och �r s�lunda n�ra Tao…48

I kapitel 2 skildras ungdoms�ren d�r Jung k�mpar med Theodice problematiken. Rosen 

citerar Jung: “In fact, if God is the highest good, why is the world, His creation, so imperfect, 

so corrupt, so pitiable? Obviously it has been infected and thrown in to confusion by the devil, 

I thought. But the devil, too, was a creature of God”49

Rosen menar att Jungs pubertala funderingar �r en f�reg�ngare till Svar p� Job och finner sin 

motsvarighet i vers 2 i TaoTe Ching:

N�r var och en i v�rlden ser det sk�na som sk�nt
d� finns de fula
N�r var och en ser det goda som gott
d� finns det onda…

47 Almqvist,s. 39
48 Rosen David, The Tao of Jung, s. 18 
49 Rosen, s. 38



32

Kapitel 3 behandlar relationen och brytningen med Freud. Rosen menar att Jung tidigt ins�g 

att han m�ste offra sin Freudianska ego-identitet f�r att kuna f�lja den v�g som var sann f�r 

honom. Detta offer kostade honom n�ra nog f�rst�ndet och Rosen talar om Jungs d�d och 

�terf�delse. Rosen skriver:

“Jungs death and rebirth experience, that is, a Taoist emptying out, was central to his 
proceeding along the Way of integrity. Whereas Freud avoided the darkness, Jung 
voluntarily entered it full force. Jungs destiny was to enter the Tao, which is the darkness –
the mysterious source.” As Lao Tzu said: The way says, �In darkness follow the authority 
of Nature…[and] stand alone in the middle�50

Rosen menar att Jungs offer innebar att avst� den �ra, status och respekt som det innebar att 

b�ra den freudianska manteln. Enda s�ttet att g� med tao och finna sin individualitet var att 

avkl�da sig all v�rldslig pr�lighet och intr�da in i m�rkret, in i det ok�nda.

Kapitel 4 tar itu med tiden efter strax efter brytningen med Freud. Rosen kallar kapitlet 

”Creative illness”, och skildrar Jungs nedstigning i det kollektivt omedvetna. Rosen menar att 

Jungs upplevelser �r att likna vid en symbolisk d�d. Jung dr�mmer att hans tillsammans med 

en m�rkhyad vilde d�dar en man vid namn Siegfried. N�r han vaknar blir han varse en inre 

r�st som uppmanar honom att omedelbart tolka dr�mmens betydelse och om han inte lyckas 

f�rst� dr�mmens mening s�ger samma r�st att Jung m�ste skjuta sig. Jung ber�ttar hur sk�rrad 

han blir d� det i hans byr� fanns en laddad revolver. Rosen skriver: 

Jung committed egocide, not suicide. Jung realized, ”The dream showed that the attitude 
embodied by Siegfried, the [German] hero, no longer suited me. Therefore, it had to be 
killed.” Hence, Jung and his primitive shadow psychically murdered this negative aspect of 
Jungs ego-image and identity. Of course, Siegfried also sounds like Sigmund, which 
affirms that this is a killing of the heretofore dominant Freudian ego-image or Jungs false 
self.51

Rosen menar att n�r Jung l�mnade Freud blev han sitt eget �des herre. Han kopplar detta till 

Lao-Tzu som varnar f�r att �verskatta ”stora m�n” s�som Jung hade gjort gentemot Freud. 

Rosen anf�r Lao-Tzuz ord:

The Master leads
by emptying people�s minds
and filling their cores

50 Rosen, s. 59
51 Rosen, s. 66
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by weakening their ambition
and toughening their resolve
He helps people lose everything
they know, everything they desire
and creates confusion
in those who think that they know

Union of East and West �r rubriken p� kapitel 5. H�r skildras de resor Jung f�retog till bl.a. 

Pueblo indianerna i Mexiko, Indien och Mount Elgon i Afrika. H�r redog�rs ocks� f�r Jungs 

f�rsta m�te med Richard Wilhelm och hans �vers�ttning av I Ching. Rosen h�vdar till 

skillnad fr�n flertalet andra Jung-tolkare att Jung tidigare kommit i kontakt med I Ching men 

d� i form av Legges �vers�ttning. Jung ans�g emellertid att Wilhelms �vers�ttning var 

�verl�gsen. Rosen st�ller fr�gan varf�r Jung v�rderade Wilhelm s� h�gt. Jung uttryckte ju att 

han k�nde sig s� berikad av Wilhelm och att han f�rmodligen f�tt mer av honom �n n�gon 

annan man. Rosen menar att Jung i Wilhelm och hans arbeten s�g hur han skapat en bro 

emellan �st och v�st. Motsatsernas problematik, som s� intensivt anf�ktat Jung under m�nga 

�r, fick sin yttre motsvarighet i f�reningen mellan �st (introvert och feminin) och v�st 

(extravert och maskulin). Rosen menar att Jungs m�te med Wilhelm f�rde Jung ytterligare ett 

steg mot individuationen och i kapitel 6 d�r Jungs sista levnads�r skildras skriver Rosen:

Marie-Louise von Franz maintained that in his last decade, Jung Vowed not to identify with 
any archetype, especially that of the wise old man, which he defined as the ”archetype of 
meaning” The above statement ”Life is – or has – meaning and meaninglessness suggests 
that Marie-Louise von Franz was correct: Jung did not identify with either pole of the 
archetype, neither positive (meaning) nor negative (meaninglessness, but rather conceived 
of both possibilities. Therefore, Jung was consciously holding the tension of the opposites 
for the wise old man archetype (which I also see as the Taoist master archetype), and here it 
was clearly in the service of the Tao and his individuation process.52

Rosen pekar �ven p� betydelsen i att Jung avslutar sin biografi, Mitt liv, med ett citat av Lao-

Tzu: “All are clear, I alone are clouded”. Taoismen betydelse f�r Jung kan ocks� illustreras 

genom Rosens m�te med Marie-Louise von Franz och C.A. Meier som skildras i bokens 

f�rord:

I visited Marie-Louise von Franz and C.A.Meier, two esteemed Jungian analysts and long-
term colleagues of Jung`s. In a way, one could say that they knew Jung and his psychology 
better than most living Jungians. I asked each of them if they thought Jung was Taoist. 
Marie Louise von Franz said, “Yes, Jung favoured Taoism, and he lived the Taoist 
philosophy. ”C.A. Meier agreed: “Yes, he was Taoist, and today people don’t realize that 
his psychology of opposites is virtually the same as Taoism. People want to make him into 

52 Rosen, s. 156-157
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something he was not. He was tied to Nature and its contradictions. Yes, he was devoutly 
spiritual and clearly more Taoist than anything else.”53

4. Diskussion och sammanfattning

I den h�r uppsatsen har jag unders�kt taoismens betydelse f�r den analytiska psykologins 

framv�xt och utveckling utifr�n sju postjungianska f�rfattare. Jag har h�vdat att taoismen ofta 

�r underskattad som influens p� Jungs teori och begrepp. I detta kapitel kommer jag att 

sammanst�lla respektive f�rfattares mest framtr�dande st�ndpunkter f�ljt av mina 

kommentarer. 

John Coward skriver att han �vergav h�llningen om sj�lvet som ett begrepp inspirerat fr�n de 

hinduiska Upanisaderna. Coward skriver att sj�lvet h�rleddes ur ett annat jungianskt begrepp, 

n�mligen synkronicitet vars tillkomst �r direkt inspirerat fr�n l�sandet av I Ching. Den 

kinesiska traditionen erbj�d en bro mellan det inre psyket och den yttre v�rlden, ett s�tt att 

f�rh�lla sig till polariteter. F�rst�elsen av motsatserna ledde till utvecklandet av typologin och 

d�r kineserna f�respr�kade meditation rekommenderade Jung aktiv imagination. Coward 

h�vdar vidare att arketyperna och det kollektivt omedvetna utg�r fundamentet i den 

jungianska teorin. Det �r i processen att lyfta arketyperna till den medvetna niv�n och 

f�r�ndra tyngdpunkten i personligheten fr�n egot till sj�lvet som synkroniciteten spelar en 

vital roll. Utan synkronicitet �r detta om�jligt och Jungs psykologi vore inkapslad i psyket 

utan m�jlighet att interagera med den yttre v�rlden. Det �r d�, h�vdar Coward, man faller i 

f�llan att betrakta Jung som gnostiker eller idealist.54 Coward h�vdar �ven att Jungs begrepp 

,sj�lvet, �r sprunget ur l�sandet av The Secret of the Golden Flower d�r processen beskrivs 

genom en cirkelr�relse kring en mental mandala. Nyckeln ligger i att slappna av och l�ta 

saker ske, synonymt med det kinesiska begreppet wu-wei. 

Tre missf�rst�nd �r vanliga n�r man studerar Jung menar Coward: 1. Sj�lvet och synkronicitet 

handlar inte om att f�rklara ockulta fenomen, det handlar om relationen mellan det inre psyket 

och den yttre v�rlden. 2. Underl�tenhet att beakta Jungs l�sande av kinesiska texter leder till 

missuppfattningen att Jung var gnostiker. Gnostikerna var upptagna av den inre v�rlden, 

taoisterna d�remot �gnade b�de yttre och inre verklighet samma uppm�rksamhet. 3. Jung 

53 Rosen, Preface
54 Coward, s. 4
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f�rs�kte inte psykologisera bort Gud och g�ra honom till en arketyp. Jung var varken 

dikotomisk eller dogmatisk. Coward menar att Jung hade en taoistisk h�llning d�r man 

undviker alltf�r sn�va definitioner d� s�dana utesluter och f�rvanskar verkligheten. 

I Cowards text finner vi bel�gg f�r att begreppen sj�lvet, synkronicitet, aktiv imagination, 

arketypen och den jungianska typologin alla �r influerade av det kinesiska t�nkandet.

I Anthony Stevens bok Jung, om hans liv och verk, diskuteras begreppet homeostas. D�r det 

biologiska och det psykiska f�rloppet i m�nniskan ses som en sj�lreglerande organism. H�r 

behandlas �ven skillnader mellan feminint och maskulint. B�gge dessa f�reteelser f�rklaras 

utifr�n de taoistiska begreppen yin och yang som Stevens kallar arketypiska imperativ.  

Stevens menar att konfucianismen kan till�mpas p� det Jung ans�g vara m�ls�ttningen under 

den f�rsta h�lften av livet, taoismen g�ller under livets andra h�lft.55 Stevens menar vidare 

att Jungs verkliga betydelse inleddes f�rst efter brytningen med Freud ungef�r vid den 

perioden som Jung tr�ffade Richard Wilhelm, som beskrivs som en av Jungs f� manliga 

v�nner. Jung s�kte sina historiska prefigurationer, hade studerat men �vergivit de gnostiska 

f�rfattarna d� han kom i besittning av Wilhelms �vers�ttning av The Secret of the Golden 

Flower. Jung s�ger:” Detta var den f�rsta h�ndelse som br�t igenom min isolering. D�r 

igenk�nde jag n�got besl�ktat, och till det kunde jag knyta an.”56

H�r finner vi resonemang om tv� viktiga best�ndsdelar i Jungs teoribygge, homeostas och 

polaritet b�gge med b�ring p� och r�tter i taoismen. Viktigt �r �ven Stevens �sikt att om Jung 

d�tt i 40-�rs �lder hade han endast blivit en fotnot i psykologiska lexikon. Det var i och med 

m�tet med Wilhelm och den taoistiska alkemin som Jung fick sin verkliga betydelse.

I Deidre Bairs biografi, Jung, skildras Jungs f�rsta m�te med Jolande Jacobi och hur Jung 

efter middagen, fr�n minnet, skriver ned I Chings alla 64 hexagram. Om Jung inte var 

beg�vad med fotografiskt minne, vilket aldrig har tillskrivits honom utifr�n de k�llor jag st�tt 

p�, kan vi med s�kerhet s�ga att I Ching var en text av s�rskilt stor betydelse f�r honom. H�r 

redog�rs �ven f�r n�r Jung anf�rtror Marie-Louise von Franz att The Secret of the Golden 

Flower utgjorde bron mellan den gnostiska �terv�ndsgr�nden och det mera fruktbara studiet 

55 Stevens s. 189
56 Stevens s. 198



36

av Taoismen. Bair betonar �ven Richard Wilhelms betydelse f�r Jung.  Det faktum att en 

forskare av Wilhelms dignitet kunde studera och publicera esoteriska texter gav Jung modet 

att sl� d�v�rat till Toni Wolfs varningar om att han skulle bli betraktad som en charlatan i 

h�ndelse han l�t det bli k�nt att han tog alkemin p� allvar. 

 

Vivianne Crowley betonar �ven hon i sin bok den stora betydelsen som I Ching utgjorde i 

Jungs liv och verk. I Ching hade en fundamental betydelse f�r utvecklandet av teorin kring 

synkronicitet. Crowley menar vidare att Richard Wilhelm var den mest betydelsefulla 

m�nniskan i Jungs liv vilket underst�ds av Jung egna ord i biografin Mitt liv d�r han uttrycker 

att han f�tt mer av Richard Wilhelm �n n�gon annan m�nniska.

I The Innermost Kernel visar Suzanne Gieser hur Wolfgang Pauli och flera andra framst�ende 

forskare i hans generation uttrycker sin beundran f�r Lao-Tzu. �ven Gieser betonar Wilhelms 

betydelse som inspirat�r f�r Jung och synkroniciteten �ven om, som hon framh�ller, 

synkronicitet hade sin f�reg�ngare i Schopenhauers ess�, Uber die ausreichende 

Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen, och att sj�lva utvecklandet av teorin skedde 

tillsammans med Wolfgang Pauli. Schopenhauers intresse f�r Lao-Tzu och taoismen �r ocks� 

betydelsefullt. Schopenhauer kallades av Jung f�r ”mitt fynd” Det faktum att hans 

favoritfilosof l�t sig inspireras av �sterlandet torde inte ha f�rminskat Jungs ambition att

studera och l�ta sig p�verkas av taoismen.

 

I Kurt Almqvists b�cker Att l�sa Jung och Jung och det andliga, finner vi �ter redog�relser 

f�r Wilhelms stora betydelse f�r Jung. H�r beskrivs �ven hur den tidsanda som r�dde under 

1900-talet f�rs�kte �verbrygga skillnader mellan �st och v�st. I denna str�van f�renas m�nga 

av den tidens st�rsta t�nkare och vetenskapsm�n. N�gra av de som n�mns �r Kant, Herder, 

Goethe, Hegel, Schopenhauer, Wagner, Nietzsche, Wolfgang Pauli, Erwin Schr�dinger, 

Mircea Eliade, D.T. Suzuki och Martin Buber. Jag menar att denna tidsanda b�de p�verkade 

och legitimerade Jungs intresse f�r taoismen. Almqvist konstaterar dessutom att flera av de 

f�rest�llningar Jung m�tte i The Secret of the Golden Flower korresponderar med 

individuationsprocessen och teorin om arketyper. 

 

I The Tao of Jung beskrivs Jungs hela liv och verk i kronologisk ordning utifr�n taoistiska 

f�rtecken. Jag tycker att det �r att g� aningen f�r l�ngt. Vi vet att Jungs inspirationsk�llor var 

legio och min avsikt �r endast att framh�lla taoismen som styvmoderligt behandlad i detta 
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sammanhang. Av st�rst betydelse i The Tao of Jung, anser jag vara David Rosens m�te med 

Marie-Louis von Franz och C.A. Meier d�r han st�ller fr�gan om Jung var taoist. Von Franz 

s�ger: ”Ja, Jung f�redrog taoismen och han levde den taoistiska filosofin”, och Meier svarade:

”Ja, han var taoist, och idag inser man inte att Jungs psykologi av motsatser i sj�lva verket �r 

detsamma som taoism”. B�da �r framst�ende jungianska analytiker, b�da delade ett l�ngt 

yrkesliv tillsammans med Jung. Deras svar �r tillr�ckligt talande i sig. Jag har inget att 

till�gga! 

4.1 Slutord

Samtliga de verk jag studerat i denna text har en gemensam n�mnare. Richard Wilhelm kom 

in i Jungs liv i en period d� hans studier n�tt en gnostisk �terv�ndsgr�nd, under en period d� 

Jung s�kte efter den historiska motsvarigheten till de krisupplevelser som f�ljde efter 

brytningen med Freud. Richard Wilhelm s�gs vara en av Jungs f� verkligt n�ra manliga 

v�nner och att m�tet med honom skildras som en av de viktigaste h�ndelserna i Jungs liv. 

Man menar att Jung v�rdesatte Wilhelm mer �n n�gon annan m�nniska, n�got Jung sj�lv 

antyder i text. Det s�gs att den brevv�xling som Jung f�rde fr�n 1927 fram till Wilhelms d�d 

1930 n�stan uteslutande var mellan Jung och Wilhelm. Vad finns kvar av korrespondensen 

mellan Jung och Wilhelm och var finns den nu? Att f� ta del av denna brevv�xling vore en 

v�rdefull k�lla f�r att f�rst� bakgrunden till den analytiska psykologin och taoismens 

betydelse.
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