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1. Inledning: Bakgrund och syfte med uppsatsen 
 
 
Min egen första erfarenhet av en intensiv psykoanalytiskt orienterad psykoterapi ägde rum 
under hösten 1963 och våren 1964. Jag slungades in i en för mig dittills okänd värld; 
fascinerande, intellektuellt utmanande och löftesrik, men också brutal och med en övertro på 
psykoanalysen och analytikerns överlägsna insikter. Jag insåg gradvis att den enda personen i 
mitt liv, som var genuint intresserad av den människa som jag är född för att bli, var jag själv. 
Jag lämnade terapisituationen på eget initiativ och på skakiga ben, som en nyfödd kalv som 
just rest sig upp efter att ha blivit framfödd, men som en separat individ.    
    Några år senare, då jag studerade på Socialhögskolan, hade jag den stora turen att befinna 
mig i rätt tid på rätt plats. I Lund bildades Gruppterapeutiskt Forum, som anordnade kurser 
och workshops i en mängd terapeutiskt relaterade ämnen; Gestaltterapi, Psykodrama, 
familjeterapi, psykoanalytisk gruppterapi och bildterapi är bara några exempel på vad som 
erbjöds. Även på andra platser i Sverige anordnades kurser, och det fanns möjlighet för den 
intresserade att skaffa sig en mängd information och erfarenhet av de nyare psykoterapeutiska 
inriktningarna.  
    1973 fick jag ett stipendium och kunde åka till ett av de många institut på den amerikanska 
västkusten som erbjöd utbildning inom grupp- och familjeterapi. Jag besökte också under två 
veckoslut Esalen, som då var Gestaltterapins Mekka, och där fann jag Roberto Assagiolis 
Psykosyntes, som blev den pusselbit jag letat efter. Jag fortsatte att utbilda mig i Psykosyntes 
i London, samtidigt som jag gick i jungiansk analys och deltog i George Downings utbildning 
i kroppsorienterad psykoterapi i Stockholm. Redan vid denna tid, 1975 – 1980, föddes tanken 
att skriva om den djuppsykologi och höjdpsykologi, som jag då förenade i min terapipraktik. 
Jag kunde inte välja den ena eller andra inriktningen; jag måste tillhöra båda! Med den 
inställningen blev jag professionellt isolerad. Att driva en egen rörelse blev slitigt och 
ekonomiskt osäkert, jag saknade en diskussionspartner, och jag kände mig hindrad i min egen 
utveckling. Efter ett år vid Jung Institut i Zürich kände jag mig mer än färdig med 
terapivärlden och de speciella förhållanden som råder där. Dubbla roller som handledare och 
terapeut är ofta förvirrande och destruktiva, den tillhörighet till en speciell skola som en 
terapeut ofta avkrävs resulterar i en begränsning och stagnation som för mig var otänkbar, och 
kriterier för framgång och talang kan inte mätas, eftersom de lyder under sekretessens villkor.   
    På det personliga planet vill jag med arbetet på denna uppsats ännu en gång integrera mina 
upplevelser av djuppsykologi och höjdpsykologi, med förhoppningen att det jag skriver skall 
bli läst åtminstone av någon inom den akademiska värld som endast har en intellektuell 
bekantskap med C.G. Jung, den analytiska ”djuppsykologin” och den i vår tid framväxande 
”höjdpsykologin”.             
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2. Problemformulering 
 
Min hypotes är att utvecklingen från djuppsykologi till höjdpsykologi 
representerar ett paradigmskifte, och att denna utveckling har manifesterats 
parallellt med de förändringar i samhällsutveckling, livsstil och andlig förnyelse 
som kallas Den Nya Tidsåldern. Jag ställer med denna uppsats frågan:  
 
Är Jungs Analytiska Psykologi transpersonell, och var befinner sig 
Analytisk Psykologi idag i förhållande till den höjdpsykologi som 
utvecklats efter 1968?  
 
För att finna ett svar på denna fråga har jag redovisat några viktiga aspekter av 
den historiska bakgrunden till Analytisk Psykologi. Dessutom diskuterar jag 
Jungs grundläggande arketypteori, speciellt de arketyper som han kallat 
Skuggan, Anima och Animus och Självet, och hur psykologer från de neo-och 
post-jungianska skolorna och från transpersonella inriktningar förhåller sig till 
dessa begrepp. Slutligen diskuterar jag betydelsen av ordet ”transpersonell”, i 
vilken mån Analytisk Psykologi kan kallas transpersonell, och hur de olika 
psykologiska inriktningar som jag beskrivit förhåller sig till detta begrepp.     
 
3. Metod för undersökningen 
 
Efter en inledande framställning av den historiska utvecklingen av psykoterapi och 
psykoanalys, från Franz Mesmers ”animala magnetism” på 1700-talet till Ken Wilbers 
Integral Psychology i vår tid, har jag i denna uppsats inriktat mig på några aspekter som kan 
relateras till ”djupa” respektive ”höga” psykologiska upplevelser och erfarenheter. Det 
material som är föremål för studium i min framställning utgörs i första hand av psykologisk 
litteratur och text, vilket talar för en hermeneutisk och tolkande analys. Texter som behandlar 
andliga och själsliga processer kräver ett intuitivt förhållningssätt, och det är den 
”objektiverande” hermeneutiken som lämpar sig för detta, då denna metod betonar 
intuitionens betydelse. En ”objektiverande” hermeneutisk metod resulterar i en förståelse av 
bakgrunden till meningen – inte till en förklaring av orsakssamband.1   

 

                                                           
1 Alvesson och Sköldberg 1994 s 114-115 
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4. Forskningsöversikt 
 
Djuppsykologins födelse 
 
Sigmund Freud är fortfarande den ojämförligt mest kände representanten för den 
djuppsykologi som började utkristalliseras vid det förra sekelskiftet. Freud utvecklade 
emellertid inte sina teorier i ett vacuum; snarare var han den tänkare som för världen i stort 
kom att synliggöra de strömningar som rörde sig mot ytan vid den tid som kallas fin de siècle. 
Nietzsche och den kult som skapades kring honom hade banat vägen och dragit nytta av de 
traditionella trosföreställningarnas sönderfall och av det allmänna missnöjet med den 
etablerade kyrkan.2 Spiritismen och den kring mediet Helena Petrovna Blavatsky nyfödda 
teosofin3 demonstrerade sina insikter om en osynlig värld och kraften i det som är omedvetet. 
I England bildades Sällskapet för Psykisk Forskning, och anslutna forskare publicerade talrika 
forskningsrapporter som styrkte teorierna om de omedvetna processerna.  
    I Paris hade den i Schweiz födde Franz Anton Mesmer4 och hans efterföljare markis de 
Puységur5 demonstrerat den ”animala magnetismen” redan på 1700-talet, och där började 
också Jean-Martin Charcot6 att behandla hysteriska patienter med hypnos. I Paris fanns också 
Pierre Janet,7 som fokuserade sin forskning på dissociationens fenomen, och som troligen var 
först med att etablera ett nytt system för en dynamisk psykiatri.8 Psykologen Alfred Binet9, 
också han fransman, utvecklade begreppen ”introspection” och ”externospection” – 
föregångare till Jungs begrepp introspektion och extraversion - i sin bok The Experimental 
Study of Intelligence.10  
    I Wien blev Josef Breuer,11 som utövade hypnos, den förste att mynta begreppet 
”komplex”. Han blev Freuds mentor, och tillsammans utgav de Studien über Hysterie.12 Där 
började också på Freuds initiativ några judiska läkare – Alfred Adler, Max Kahane, Rudolph 
Reitler, Wilhelm Stekel och Paul Federn – att träffas en gång i veckan för att diskutera de nya 
strömningarna inom medicinsk psykologi. Detta initiativ blev början till den berömda 
Psykologiska Onsdagsklubben, som så småningom kom att innefatta sjutton medlemmar.           
    I Zürich blev Eugene Bleuler,13 den dynamiske överläkaren vid mentalsjukhuset 
Burghölzli, som dessutom hade den prestigefyllda professuren i psykiatri vid universitetet i 
Zürich, intresserad av Wien-skolans aktiviteter, och han började omsätta Freuds teorier i 
praktiken. Till Burghölzli kom då den unge C.G. Jung som nybliven läkare. Han visste 
praktiskt taget ingenting om den psykodynamiska inriktningen, men han kastade sig med stor 

                                                           
2 Ascheim 1992 s 201 
3 ”It was also no coincidence that Jung was born in the same year, 1875, in which the Anglo-Indian Theosophical 
Society of the medium Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) and Henry Steel Olcott (1832-1907) was first 
formed in the United States.” Wehr 1987 s 162 
4 Mesmer 1734-1815, Ellenberger 1970 s 57-69 
5 Amand-Marie-Jaques de Chastenet, Marquis de Puységur 1751-1825, Ellenberger 1970 s 70-74 
6 Charcot 1835-1893, Ellenberger 1970 s 89-102 
7 Janet 1859-1957  
8 Johansson 1999 s 216; Wehr 1987 s 82. Janet fortsatte i Charcots forspår och blev en länk mellan den tidigaste 
dynamiska psykologin och senare system. Han blev på detta sätt en föregångare till och pionjär av 
psykoanalysen.  
9 Binet 1857-1911 
10 ”Clearly these fundamental concepts, which have come to be commonly thought of as the specific 
contributions of Jungian research, were first coined and extensively developed by both Janet and Binet.” Wehr 
1987 s 83, Ellenberger 1970 s 356 
11 Breuer 1842-1925 
12 Breuer, Freud; Studies on Hysteria 1895 
13 Bleuler 1857-1939 
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entusiasm in i det nya synsättet med den krävande Bleuler som mentor. Att det var Bleuler 
som var hans lärare, inte Freud, framhöll Jung ofta, även långt efter den konflikt dem emellan 
som senare fick Jung att lämna en lovande karriär.14 Till Burghölzli kom också några andra 
unga läkare som blev kända namn, om än inte lika kända som Jung, och Zürich-skolan blev 
ett faktum. Då Freuds onsdagsgrupp så småningom 1910 blev Wiens Psykoanalytiska 
Sällskap, och slutligen år 1911 Internationella Psykoanalytiska Sällskapet, var läkarna från 
Burghölzli värderade medlemmar, gruppen i Zürich intog en ledande roll, och Jung blev 
sällskapets förste ordförande.15,16  
    Freud hade dubbel anledning att uppskatta Zürich-skolans anslutning till Wien-skolan, som 
lätt skulle ha kunnat avfärdas som ”en marginell judisk sekt inom neurologi och psykiatri”.17  
Hans oro var i högsta grad realistisk. Nationalsocialisterna kom senare att förklara krig mot 
den ”judiska psykoanalysen”, och efter det att Hitler kommit till makten 1933 förbjöds den 
helt och hållet, och alla freudianska böcker förstördes. Den ursprungliga gruppen kring Freud 
bestod enbart av judiska läkare. I Zürich var alla medlemmar – Bleuler, Jung, Ludwig 
Binswanger18, Franz Riklin och Alphonse Maeder19 – av ariskt ursprung. Troligen insåg 
Freud att utan gruppen i Zürich skulle psykoanalysen inte kunna utvecklas till en 
världsomfattande rörelse. Då Bleuler, som tidigt visat tecken på självständighet, avböjde 
erbjudandet att bli ordförande för den första psykoanalytiska kongressen 1910, kunde Freud 
vara mer än nöjd med att få den unge karismatiske och begåvade Jung som ordförande och  
presumtiv kronprins till den psykoanalytiska rörelsen.20 Jung blev därmed också president för 
The International Psychoanalytic Association tills dess han avsade sig uppdraget 1914.  
Bleuler sade upp sitt medlemskap redan 1911. 
 
Sigmund Freud och Psykoanalysen 
 
I sin doktorsavhandling om psykoanalysen relaterar Per Magnus Johansson Freuds artikel Das 
Interesse an der Psychoanalyse,21 eftersom Freud i denna behandlar ämnet på ett mera direkt 
sätt än i någon annan av sina skrifter. Enligt Freuds artikel kan psykoanalysen betraktas som 
ett medicinskt förfaringssätt som är avsett att bota neuroser. Hysteriskt betingade tillstånd, 
tvångsföreställningar och tvångshandlingar lämpar sig väl för psykoanalytisk behandling. 
Sinnessjukdomarna låter sig visserligen inte påverkas av psykoanalys, men den 
psykoanalytiska teorin hjälper läkaren att förstå psykosens ursprung och mekanism. Tidigare 
hade symptom som kramper, delirier, syner och tvångshandlingar antingen negligerats eller 
getts fysiologiska förklaringar. Med psykoanalysen kunde sådana symptom bli begripliga.    
    Den verkliga revolutionen inträdde emellertid med Freuds Drömtydning.22 Freud hävdade i 
denna att varje dröm är meningsfull, och att en analys av drömmens innehåll visar på att 

                                                           
14 Det är anmärkningsvärt att Jung inte nämner Bleuler i sin självbiografi. Inte heller nämner Jung Janet, som han 
tack vare Bleuler kunde studera hos under vinterterminen 1902-1903. Wehr 1987 s 81-82 
15 Noll 1997 s 57      
16 År 1933 kallade någon Jung för ”Freuds elev” och Jung korrigerade omedelbart misstaget: ”I am a student of 
Bleuler’s, and through my investigations into experimental psychology I had already a scientific reputation when 
I began supporting Freud and actually opened up a discussion in ernest.” Då Jung var sjuttiofem år gammal 
skrev han ett brev till Bleulers son och efterföljare, Manfred Bleuler: ”The impressions and suggestions received 
from your father are all the more vivid in my memory, for which I shall always be thankful to him.”  Wehr 1987 
s 81 
17 Wehr 1987 s 99  
18 Binswanger har blivit känd som en initiativtagare till den existentiella skolan. 
19 Maeder utvecklade sedan han lämnat Freud och Jung en metod för korttidsterapi. 
20 Wehr 1987 s 98-99 
21 Gesammelte Werke VIII 1913 
22 Freud 1899 
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själslivet omfattar en tidigare okänd dimension, som till och med är mera betydelsefull än det 
medvetna psyket. Han insåg att drömmandet har stor betydelse för individens själsliga hälsa, 
och att drömmen på ett hallucinatoriskt sätt åskådliggör drömmarens omedvetna önskan. 
Detta är den process som ligger till grund för begreppet ”djuppsykologi”.23     
    Freud studerade under fyra månader, från oktober 1885 till februari 1886, för Jean-Martin 
Charcot, chefsläkare på sjukhuset Salpêtrière i Paris, som redan hade fördjupat sig i 
förståelsen av de hysteriska symptomen, och denna vistelse påverkade honom på ett 
avgörande sätt. Den franske psykologen Pierre Janet hade också insett att de hysteriska 
symptomen var uttryck för omedvetna föreställningar. Freud byggde vidare på dessa insikter, 
som visade att de hysteriska symptomen, liksom drömmarna, är uttryck för hysterikerns 
bortträngda, omedvetna önskningar. Tvångssymptomen kunde förstås på samma sätt; dessa 
handlingar blev för Freud uttryck för kampen mellan frestelse och moralisk hämning. 
Hallucinationer och vanföreställningar hos psykotiskt sjuka kunde med detta synsätt också bli 
begripliga, och Freud fann här lagbundenhet, ordning och sammanhang.24                    
 
Freuds sexualteori 
 
Teorierna om sexualitetens betydelse för individens psykologiska utveckling blev Freuds 
unika bidrag till djuppsykologin. De är också de mest kontroversiella av de psykoanalytiska 
teorierna, och det var inte bara i förhållandet mellan Freud och Jung som de orsakade konflikt 
och separation inom den tidigaste gruppen. Sexualteorierna var enligt Freud själv den främsta 
anledningen till motståndet mot psykoanalysen. Han hävdade att sexualiteten var en 
avgörande faktor redan i barndomen, och han definierade de olika sexuella utvecklingsfaser 
som senare blivit accepterade och integrerade i de flesta psykologiska teorier. Han myntade 
också begreppet ”oidipuskomplexet”, som kom att bli känt inte bara bland psykologer, utan av 
praktiskt taget varje allmänbildad person.  
    Begreppet libido introducerades redan i den första versionen av Freuds Drei Abhandlungen 
zur Sexualtheorie. Han påpekar där att driftläran är psykoanalysens viktigaste men samtidigt 
mest ofullständiga komponent. Han ser libido som ”en kvantitativt föränderlig kraft som är 
måttstock för processer och förvandlingar på den sexuella excitationens område”.25 Freud 
drar en skiljelinje mellan den libidinösa energin och den energi som ligger bakom de 
generella psykiska processerna. Detta är en komplicerad teori, som Freud själv ansåg att man 
måste vara psykoanalytiker för att förstå.26   
 
Mesmerism, hypnotism och spiritualism27  
 
Då Freud fortfarande var student deltog han som observatör i en offentlig demonstration av 
hypnos med en berömd hypnotisör och blev övertygad om fenomenets äkthet. Kanske hade 
han också tillfälle att observera Breuer, som då flitigt använde hypnos som metod i sitt arbete. 
Då han återvände till Wien efter att ha studerat för Charcot hängav sig Freud åt studier av 
hypnos, men han blev ganska snart desillusionerad och använde själv aldrig denna metod, 
som han kom att betrakta som en föregångare till psykoanalysen.   

                                                           
23 Johansson 1999 s 213-216 
24 Johansson 1999 s 216-217 
25 Johansson 1999 s 101 
26 Johansson 1999 s 102 
27 ”The belief that the spirits of the dead can hold communication with the living, or make their presence known 
to them in some way, especially through a ’medium’; the system of doctrines or practices founded on this 
belief.” The Oxford English Dictionary, early 1850s.  
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Intresset för hypnos var emellertid stort bland andra läkare. Charcot, som samlat på sig en stor 
kollektion av uppsatser och vittnesmål om häxor och besatthet, gav på 1880-talet en 
föreläsning i ämnet Spiritualism och Hysteri.28 Wilhelm Wundt, grundaren av experimentell 
psykologi, deltog i seanser och skrev om ämnet. Fransmannen Janet, som Jung senare 
studerade för i Paris, och amerikanen William James29 var båda intresserade av spiritualismen 
och skrev om medier och seanser.30        
    För Jung, som kom från en familj med en tradition av spiritualistisk aktivitet, var det 
definitivt inte uteslutande hans vetenskapliga studier som var grunden för hans psykologiska 
inriktning. Om detta skriver F.X. Charet att han “… will argue that Jung’s later unwillingness 
to capitulate to a reduction of spiritualistic phenomena to pathology had to do not only with a 
need to update inherited psychiatric theories but with a series of his own early experiences  
which, in contrast, were deeply entangled  in the phenomenon of Spiritualism.”31 
  
Carl Gustav Jung och Analytisk Psykologi 
 
År 1900, då Jung var tjugofem år och nybliven läkare vid Burghölzli, läste han Freuds nyligen 
publicerade Drömtydning. Om detta skriver han i Mitt liv: 
 
Jag hade lagt boken åt sidan, emedan jag ännu inte förstod den. Med mina tjugofem år saknade jag erfarenhet 
nog för att kunna efterpröva Freuds teorier. Sådan erfarenhet fick jag först senare. 1903 tog jag fram boken igen 
och upptäckte sambandet med mina egna idéer. Det som särskilt intresserade mig var användningen av det från 
neurosteorin härstammande begreppet ”förträngningsmekanism” på drömmens område. Detta var viktigt för mig, 
emedan jag ofta hade stött på förträngningar vid mina ordassociationsexperiment.32    
 
Mellan Wien och Zürich utvecklades ett nära samarbete, och Bleuler ansågs av Freud som den 
förste och viktigaste av hans efterföljare. Freud hade då utarbetat det berömda 
associationstestet, som från och med 1902 började användas på Burghölzli, och under 
Bleulers ledning använde Jung det på sina patienter. Till Freuds stora förtjusning fick han av 
Bleuler veta att doktor Jung inte endast med framgång använde testet; han var dessutom 
mycket positiv till den psykoanalytiska teorin. Detta hade han inte endast demonstrerat i sin 
publicerade kritik av Drömtydning, utan också med hänvisningar till Freud i sin 
doktorsavhandling; Zur Psychologie und Patholgie sogennanter okkulter Phänomene33.  
    Då Jung vidareutvecklat Freuds associationstest genom att ta fasta på avvikelser i svaren, 
publicerades hans Studies in Word Association år 1905. Han sände en kopia av arbetet till 
Freud, som redan via Bleuler fått kännedom om dennes energiske assistent, och som 
omedelbart hade införskaffat Jungs skrift. Detta var början till deras voluminösa 
korrespondens under de följande nio åren. Redan från början hade Jung invändningar mot 
Freuds sexualteori,34 och det gjorde han ingen hemlighet av; i sitt första brev till Freud 
klargjorde han sin position i denna fråga. Freuds kommentar i hans svarsbrev till Jung finns i 
den bevarade korrespondensen dem emellan35: ”Jag har länge genom era skriftliga uttalanden 
misstänkt att Er uppskattning av min psykologi inte omfattar mina åsikter om hysteri och 
sexualitet, men jag har inte gett upp förväntningen att Ni med åren kommer mycket närmare 

                                                           
28 Ellenberger 1994 s 95 
29 William James, 1842-1910 
30 Charet 1993 s 41 
31 Charet 1993 s 46-47 
32 Jung 1979 s 141 
33 Jung 1902 
34 ”Apart from his clinical observations, the schooling of Pierre Janet may have been at work here, which had 
similarly taken a stand rejecting psychoanalysis.” Wehr 1987 s 102 
35 Wehr 1987 s 102-103 
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mig än Ni tror möjligt.”36 Freuds svar andas faderlighet och en förhoppning att Jung så 
småningom skall mogna till insikt.  
    En annan viktig skiljelinje mellan Freud och Jung, som visade sig redan på ett tidigt 
stadium, var attityden till den andliga dimensionen. För Jung var det omöjligt att betrakta 
mänsklighetens religiösa och intellektuella historia som blott och bart en produkt av 
bortträngd sexualitet. Då Freud i ett brev till Jung skrev: ”… Käre Jung, lova att aldrig 
överge sexualteorin. Detta är det allra viktigaste. Ni förstår, av denna måste vi skapa en 
dogm, en oförstörbar skyddsmur”, frågade den förvånade Jung vad denna mur skulle skydda 
mot. Svaret var: ”… mot den svarta slamfloden… av ockultism.”37 Med ”den svarta 
slamfloden av ockultism” avsåg Freud möjligen det intresse för religion, filosofi, och framför 
allt parapsykologi, som var så populärt vid det förra sekelskiftet. Men kanske menade Freud 
precis det som han uttryckte; ett definitivt avståndstagande från Jungs engagemang och 
involvering i ockult och spiritualistisk aktivitet.  
    Vid sitt första möte med Freud hade Jung intrycket av en verkligt betydande man. Ingen 
som han dittills mött kunde jämföras med honom. Det fanns ingenting trivialt hos honom. 
Ändå fanns det något hos Freud som Jung inte kunde bli klok på. Först efter det att de gått 
skilda vägar fann han den klarhet och insikt som han sökt. Det var inte förrän han nått 
medelåldern som Jung insåg att klyftan dem emellan hade med deras olika typer att göra; Jung 
var själv introvert, Freud var extravert.38 Till detta kom att de tillhörde olika generationer, och 
Freud var otvivelaktigt präglad av sin generations tänkesätt; av materialistisk naturvetenskap 
och en världssyn som var en följd av denna.  
    I januari 1913 hade klyftan mellan de två vidgats och Jung bekräftade den oundvikliga 
brytningen i ett brev.39 Som föreläsare vid The Psycho-Medical Society i London använde 
Jung för första gången beteckningen Analytisk Psykologi för sin psykologiska inriktning. Om 
denna händelse skriver Wehr att ”Thus the child whose baptism he had sponsored long ago 
had at last been christened, although the name hardly  stood in sufficiently clear contrast  to 
that of psychoanalysis, considering that in Jung’s work it was not only the analysis but the 
”psychosynthesis” that was to become at least as important.”40  
    Jung, som länge varit medveten om parapsykologiska och synkronistiska manifestationer, 
drog successivt slutsatsen att ”om det finns en psykoanalys, så måste det också finnas en 
psykosyntes, som skapar framtida händelser i enlighet med samma lagar”, och han kände till 
Roberto Assagiolis doktorsavhandling om psykosyntesen. Han försökte få sin läromästare att 
acceptera möjligheten av ett ”slutgiltigt, prospektivt synsätt”, som är orienterat mot psykets 
framtida utveckling, och han hade redan – även i sin avhandling – ägnat denna aspekt en hel 
del uppmärksamhet. Jung hade i sin avhandling ställt ett ”slutgiltigt, prospektivt alternativ” 
mot en ”orsaksorienterad, analytisk inriktning” till psykiska data. Freud ställde sig emellertid 
kallsinnig till Jungs slutsats, och sprickan mellan dem vidgades.41      
 
Creative illness 
 
Ellenberger har flitigt använt begreppet ”creative illness” för att beskriva den process som 
både Freud och Jung gick igenom innan de formulerade sina teorier:  
 
The creative illness of both these men succeeded a period of intense preoccupation with the mysteries of the 
human soul. Both Freud and Jung cut or restricted to the minimum their ties with the university and     
                                                           
36 Freud/Jung letters 5  
37 Jung 1979 s 144 
38 Denna slutsats är Jungs egen. Freud och Jung har uppenbarligen båda extraverta såväl som introverta drag.  
39 Freud/Jung letters 425 
40 Wehr 1987 s 154 
41 ”Final-prospective” och ”causal-analytical”. Wehr 1987 s 111 
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professional or scientific organizations. Both suffered symtoms of emotional illness… Both men underwent self-
imposed psychic excercises, each according to his own method… Jung, as Freud, was now able to be the founder 
and leader of his own school. But in contrast to Freud, Jung also emerged from his creative illness with an 
increased propensity to intuitions, psychical experiences, and meaningful dreams.42  
    There is a basic similarity between the systems of Freud and Jung, each one deriving from a ”creative illness”, 
channeled into a psychotherapeutic method. Both offer the possibility of a journey into the  unconscious, in the 
form of a training or therapeutic analysis. But it is a very different journey. Those who undertake a Freudian 
analysis will soon develop an intensive transference neurosis, have Freudian dreams, and discover their Oedipus 
complex, child sexuality, and castration anxiety. Those who undertake a Jungian analysis will have Jungian 
dreams, confront their shadow, their anima, their archetypes, and pursue their individuation. A Freudian 
psychoanalyst who would undergo a Jungian analysis would feel as disoriented as Mephisto in the second part of 
Faust, when he comes to the Classical Walpurgis Night and discovers with amazement that ”there is another 
Hell with its own laws.”43  
 
För Jung var det aldrig svårt att acceptera psykologiska skolor som avvek från Analytisk 
Psykologi. Han såg det värdefulla i den freudianska psykoanalysen och insikten om 
lustprincipen, likaväl som han uppskattade den adlerianska individualpsykologin; viljan till 
makt. För Jung var det väsentligt att analytiker och analysand passade ihop ”within the 
confines of their corresponding types” och det hände inte sällan att han rekommenderade en 
annan analytiker, även en freudiansk psykoanalytiker.44 I ett brev till en kollega skrev Jung att 
”There are cases where psychoanalysis works worse than anything else. But who said that 
psychoanalysis was to be applied always and everywhere? Only a fanatic could maintain such 
a thing. Patients must be selected for psychoanalysis… Any preconceived scheme in these 
matters makes one shudder.”45      
 
Den transpersonelle Jung 
 
I Jung; A biography skriver Gerhard Wehr: 
 
In fact, to understand C.G. Jung means to be concerned not with the individual and personal alone, nor merely    
with the individual unconscious, to which Sigmund Freud first helped open up the way. In Jung, as in no other     
psychologist of his time, the superindividual was paramount. A decisive role was played by the transpersonal,     
not only as a biologically and instinctually grounded driving force, but as an ”archetype”, a physical, mental,     
and spiritual motive power that points beyond man precisely by engaging him in a lifelong process of     
maturation. This is ”individuation”, the path to full humanness, which is the central theme of Jungian     
psychology.46  

 
Adler, Fromm och Frankl; föregångare till en höjdpsykologi 
 
Alfred Adlers namn bör nämnas i detta sammanhang, eftersom han kom att påverka både 
Fromm och Frankl, och därmed även framväxandet av den humanistiska och existentiella 
psykologin. Trots att Freud hade höga tankar om Adler lämnade denne gruppen kring Freud 
redan 1911, ett år tidigare än Jung. Liksom Freud och Jung inspirerades Adler av Bachofen,47 

                                                           
42 Ellenberger 1994 s 672-673 
43 Ellenberger 1994 s 736-737 
44 Jungs nära medarbetare Jolande Jacoby gick på Jungs inrådan i analys både hos en freudiansk och hos en 
adleriansk analytiker i Wien – samtidigt! Noll 1997 s 314 
45 CW 1V s 304, 1913/1914. I detta tidiga uttalande syftar Jung ganska säkert på sin egen metod. 
46 Wehr 1987 s 3-4 
47 Johann Jakob Bachofen 1815-1887. Bachofen skapade teorin om matriarkatet. Han kom att på ett definitivt om 
än indirekt sätt att påverka Freud, Jung och Adler. Han upptäckte bortträngningen ett halvt sekel före Freud, och 
Jung, som ofta såg Bachofen spatsera på Basels gator, har sannolikt influerats av honom då han myntade 
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men han drog helt annorlunda slutsatser. Adler utvecklade sin egen Individualpsykologi, som 
till skillnad från Freuds och Jungs djuppsykologi, som sökte efter själens mysterier, 
utvecklades till en rationell, pragmatisk och av sunt förnuft inriktad psykologi som kunde 
appliceras omedelbart.48 Adler var dessutom en brilliant diagnostiker, och hans psykologi har 
haft en definitiv inverkan på den neo-freudianska inriktningen av psykoanalysen. Hans 
popularitet har förmodligen också att göra med att han tillbringade mycket tid som föreläsare i 
USA och slutligen flyttade dit.        
 
Erich Fromm 
 
De humanistiska psykologerna kan betraktas som föregångare till transpersonell psykologi 
och höjdpsykologi. Även om Erich Fromm ofta hänförs till neo-freudianerna är han definitivt 
också en humanistisk tänkare. Han har blivit känd framför allt genom sitt lättillgängliga 
författarskap och sitt sätt att arbeta med drömmar, som skiljer sig både från Freuds och Jungs. 
Fromm kritiserade dem båda; Freud för hans åsikt att drömmarna till sin kärna är ett 
hallucinatoriskt uppfyllande av irrationella önskningar, särskilt erotiska önskningar. Freud 
ansåg, enligt Fromm, att symbolens huvudfunktion är att maskera och förvränga den 
underliggande önskningen: ”Symbolspråket fattas som en hemlig kod, drömtolkningen som 
dechiffreringsarbetet.”49 Jung kritiserades för att gå för långt i den motsatta riktningen, då han 
ansåg att drömmandet är ett grundläggande religiöst problem, och att den röst som talar i våra 
drömmar inte är vår egen utan har sitt ursprung i något som står över oss.50  
    Fromm var en judisk psykoanalytiker, född i en familj med generationer av rabbiner. I 
trettioårsåldern övergav han emellertid sin religionsutövning. Fromm ansåg att Jung var en 
”naiv och reaktionär romantiker” och kritiserade honom för att ha ”disregarded the central 
core of psychoanalysis, the search for truth and the deliverance from illusions, and replaced 
it with a seductive spirituality and a brilliant obscurantism… for Freud there was at least the 
category of truth; Jung equated God with the unconscious.”51 Fromm demonstrerade ibland 
en nära nog irrationell aversion gentemot Jung och var en av dem som anklagade honom för 
att ha sympatiserat med nazisterna.52 Fromm var humanist och socialist, och även om han 
övergav sin barndoms religiösa judendom, så bibehöll han en närhet till judisk kultur och 
tradition, till de judiska profeterna och det hebreiska språket.   
    Fromm ansåg att både Freud och Jung hade drag av vad han kallar nekrofili. Han 
definierade detta begrepp som en dragning till allt som saknar liv; lik, förruttnelse, 
exkrementer och smuts. De nekrofila lever mera i det förflutna än i framtiden. De nekrofila 
tendenserna kommer starkast fram i drömmar, som brukar handla om mord, blod, lik, 
dödskallar och exkrementer.53 Som exempel på en nekrofil inställning relaterar Fromm en 
händelse från Jungs liv:     
 
Medan Jungs hus i Bollingen höll på att byggas, fann man liket av en fransk soldat som hade drunknat 150 år     
tidigare när Napoleon invaderade Schweiz. Jung tog ett fotografi av liket och hängde det på sin vägg. Han lät     
begrava det och avsköt tre skott över graven som militärsalut. Ytligt sett kan denna handling förefalla litet     
egendomlig men i övrigt tämligen betydelselös. Dock är det en av dessa många ”obetydliga” handlingar som     
uttrycker en grundinställning tydligare än avsiktliga, viktiga handlingar gör. Freud själv lade många år tidigare     
                                                                                                                                                                                     
begreppen ”anima” och ”animus”, ”den vise gamle mannen” och ”den stora modern”. Ellenberger 1970 s 222-
223   
48 Ellenberger 1970 s 647 
49 Fromm 1974 s 65 
50 Fromm 1974 s 83 
51 Wehr 1987 s 475 Kritiken mot Jungs tendens att ersätta Gud med det omedvetna uttalades också av Assagioli, 
som trots detta hade en mycket god och vänskaplig relation till Jung. 
52 Wehr 1987 s 474-476 
53 Fromm 1982 s 38 
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märke till Jungs inställning till döden. När han och Jung avreste till Förenta Staterna, talade Jung en hel del     
om de välbevarade lik som man funnit i en mosse nära Hamburg. Freud tyckte illa om sådant tal och sade till     
Jung att han talade så mycket om lik därför att han hade omedvetna dödsönskningar mot honom (Freud).      
 
Fromm relaterar Jungs dröm om hjälten Siegfried, som han måste döda, och han menar att 
Siegfried egentligen är Sigmund. Han återger dessutom Jungs kända fantasi om hur Gud 
släppte en enorm bajskorv över en kyrka så att den krossades.54 Att Fromm ändå beundrade 
Jung och erkände hans betydelse framgår av följande uttalande: ”Jung var emellertid en 
ovanligt rikt skapande människa, och skapande är raka motsatsen till nekrofili. Han löste 
konflikten inom sig genom att låta sina destruktiva krafter uppvägas av sin önskan och 
förmåga att bota och att göra sitt intresse för det förflutna, för död och förstörelse, till 
föremål för sina lysande teorier.”55      
    Fromm beskrev de två olika vägar som människan har att välja mellan i sitt sökande efter 
helhet. Den första vägen är regressionen, som för henne tillbaka mot ett arkaiskt tillstånd. 
Denna väg finner vi i de primitiva religionerna och i individuell patologisk psykologi. Ett 
alternativ till den regressiva lösningen av individens eller samhällets problem är den 
progressiva vägen. Med denna inriktning finner individen ny harmoni, inte genom regression 
utan att genom att fullt utveckla alla mänskliga krafter och sin sanna, mänskliga natur. Den 
progressiva lösningen skymtade man för första gången i radikal form under den märkliga 
period av mänsklig historia som inträffade mellan 1500 och 500 B.C.E. Då uppstod 
Echnatons monoteism i Egypten, och Mose förmedlade samma idé till hebréerna. Lao-tse 
framträdde under denna tidsrymd i Kina, Buddha i Indien, Zarathustra i Persien, de stora 
filosoferna i Grekland och de hebreiska profeterna i Israel och Babylonien. Alla dessa nya 
religioner och rörelser har en sak gemensamt: tanken att människan i grund och botten bara 
har två alternativ; hon kan välja att gå bakåt eller framåt.56 Detta är en insikt som kom att bli 
avgörande för den framväxande höjdpsykologin.                  
 
Viktor Frankl och logoterapin 
 
Viktor Frankl, som övertog Freuds lärostol i psykiatri i Wien, har kallat sin inriktning för 
logoterapi. Frankl kritiserade Freud för hans materialistiska inställning och förebådade 
höjdpsykologin då han poängterade ”viljan till mening”. Hans människosyn, som är 
existentialistisk och humanistisk, utsattes för hård prövning då han tillbringade tre år i 
nazisternas koncentrationsläger. Frankl betonade, i likhet med andra existentialister, att 
människan är en fri och tänkande varelse, vars viktigaste uppgift det är att förverkliga sitt livs 
mening och vissa värden, och vikten av att inte passivt låta sig styras av biologiska eller 
sociala behov.57 Han ansåg att människans andliga nöd inte skall resoneras bort; det är 
människans adelsmärke att hon förmår ställa existentiella frågor. Att reducera dessa frågor till 
den underliggande psykosexuella motivationen innebär att avhumanisera människan. 
”Självförverkligande”, skriver Frankl, ”om det blir ett mål i sig, motsäger den mänskliga 
existensens självtranscenderande kvalitet…Endast i den utsträckning som människan fyller en 
mening där ute i världen, fullgör hon sig själv.”58 Dessa tankar är helt samstämmiga med  
Maslows.   
 
 
                                                           
54 Fromm 1982 s 39-40 
55 Fromm 1982 s 40 
56 Fromm 1982 s 116-117 
57 Geels 1999 s 124-125 
58 Frankl 1966 s 99, Geels 1999 s 124-125 
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Abraham Maslow 
 
Maslow inspirerades framför allt av Fromm och hans bok Psychoanalysis and Religion.59 
Liksom Fromm var Maslow jude, men till skillnad från Fromm visade Maslow inte något 
större intresse för judisk tradition eller hebreiska. Maslow, som föddes i Brooklyn, NYC, har 
vunnit en framträdande position inom de humanistiska och transpersonella rörelserna. Även 
om han var kritisk till organiserad religion var han definitivt en mystiker. Han har framför allt 
blivit känd för sin ”behovshierarki”, där han urskiljer fem olika nivåer av mänskliga behov. 
Längst ned finns de fysiologiska behoven av mat, vatten och sömn. När dessa behov är 
tillfredsställda framträder behovet av trygghet; av skydd, säkerhet, förutsägbarhet, struktur 
och ordning. På den tredje nivån finner man behovet av tillhörighet och kärlek och av någon 
känslomässig förankring i tillvaron. Den fjärde nivån innefattar behov av att bli uppskattad, 
erkänd och respekterad. Den femte nivån bildas av de högre andliga behoven och innebär  
självförverkligande.60        
    Maslow skiljde sig från majoriteten av de stora psykologerna före hans tid genom att 
studera friska människor; välanpassade och kreativa individer. Speciellt intresserad var han av 
de äldre individer som uppnått den femte nivån och självförverkligande. Som kännetecknande 
för denna nivå anger Maslow ett accepterande av verkligheten, spontaneitet, ett kreativt 
vardagsliv, en relativ avskildhet från den sociala omgivningen och kulturen, djupa relationer 
med ett fåtal självförverkligade människor, sympati med andra människor, en demokratisk, 
icke-auktoritär karaktärsstruktur, filosofisk humor, fokus på problem utanför dem själva, 
tydliga moraliska och etiska principer som tillämpas konsekvent, samt en upplevelse av att ha 
upplöst framträdande dikotomier eller motsatspar.61    
    Maslows namn har framför allt kommit att förknippas med begreppet peak experiences: 
höjdupplevelser. Han var kritisk till tendensen att ”dikotomisera”; att skapa motsatser. Denna 
benägenhet har skilt religionen från vetenskapen och det heliga från det profana. Splittringen 
mellan heligt och profant har skapat ett avskilt område med specifika platser, tider, 
ceremonier, språk, musik och mat. Snarare än att fylla hela livet med dessa värden skapar ett 
sådant särskiljande synsätt en brytning i samspelet mellan verklighet och ideal och en 
”himmelsk” religion som bidrar till att exploatera och degradera människan, ansåg Maslow.62           
 
Roberto Assagioli och Psykosyntesen 
 
I en fotnot hänvisar Wehr till Hanefelts förord till Roberto Assagiolis Handbuch der 
Psychosynthesis: ”It is entirely appropriate that the transpersonal psychology that has 
developed only since the seventies relies in essential points on C.G. Jung.”63 
    Assagioli och Jung möttes i Zürich 1909 då Assagioli studerade psykoanalysen med 
Bleuler som lärare. Jung och Assagioli blev vänner, och deras relation präglades av ömsesidig 
respekt. Jung, som själv hade funderingar om behovet av en ”psykosyntes”, hade höga tankar 
om Assagioli.64 De träffades också under Eranos-konferenserna, där den mera blygsamme 
Assagiolis närvaro sällan har nämnts, till skillnad mot den karismatiske Jungs. Assagioli var 
själv en prominent person, som hade goda vänskapliga relationer till både Buber och Steiner – 
två av Jungs värsta belackare. Tydligen hade Jung i sin korrespondens med Freud nämnt sina 

                                                           
59 Fromm 1950  
60 Wulff 1993 s 518-521 
61 Maslow 1970, Wulff 1993 s 521 
62 Maslow 1964 s 15 
63 Assagioli 1978 
64 Wehr 1987 s 155 
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egna tankar om den syntetiska processen och den psykosyntes som Assagioli skulle presentera 
i sin doktorsavhandling, eftersom Freud kommenterar denna i ett brev från den 16 april 1909: 
”… Jag skakar även mitt visa huvud över psykosyntesen och tänker: Ja, sådana är de, de 
unga, riktigt glada är de bara när de inte behöver gå i våra fotspår, när vi med våra korta 
andetag och trötta ben inte kan hålla takt med dem.”65       
    Roberto Assagioli föddes i Venedig 1888. Han introducerade psykoanalysen vid 
universitetet i Florens 1910, och i sin medicine doktorsavhandling kritiserade han samtidigt 
det som han såg som psykoanalysens begränsning. Assagiolis syfte blev att skapa en 
psykoterapi som skulle omfatta hela människan – kreativitet, glädje, visdom och vilja såväl 
som drifter och impulser. Han ville skapa en psykologi som skulle kunna vara till praktisk 
nytta för människor, till verklig hjälp i vår strävan för att finna ett bättre liv och en högre grad 
av självförverkligande, och i samklang med det bästa inom var och en av oss. År 1926 
grundade han Instituto di Psicosintesi i Rom, och efter ett uppehåll under fascistregimen 
började han på nytt i Florens 1948. Under senare delen av 60-talet tycktes utvecklingen hinna 
ikapp hans idéer, och yngre psykoterapeuter började vallfärda till Florens för att få möta 
Assagioli och även för att utbildas av honom. Vid sin död 1974 hade han fått uppleva att 
psykosyntesen blivit känd i stora delar av världen, och institut hade öppnats i flera länder.66  
    Assagioli definierade tre huvudområden i det omedvetna: Det ”lägre omedvetna”, som 
omfattar kroppens funktioner och dess koordinering, driftlivet och primitiva begär, emotioner 
med intensiv laddning, ”lägre” drömmar och föreställningar, ”lägre” parapsykologiska 
processer, fobier, tvångsmässiga manifestationer och paranoida vanföreställningar. Det 
”förmedvetna” utgörs av det som vi inte kan erinra oss med en gång men som vi viljemässigt 
kan framkalla, som t.ex. vad vi gjorde igår, eller vår bankkod. Från det ”supermedvetna” 
erhåller vi artistisk och etisk inspiration, vetenskaplig insikt och humanitära och altruistiska 
handlingar; geniala infall, illumination och extas. Han definierade också begreppet ”Självet”, 
som är det rena varat, energi i sin renaste form, och som inte skall förväxlas med Freuds 
superego. Det skall inte heller förväxlas med en fenomenologisk jag-upplevelse eller ”ego”.67    
    Assagioli ansåg sig stå närmare Maslow än någon annan psykologisk tänkare. Framför allt 
gällde detta intentionen att börja inifrån med individens själv, med närvaro och den upplevda 
identiteten. Han såg, liksom Maslow, människan som ständigt växande och gradvis 
utvecklande latenta möjligheter. Han poängterade också i likhet med Frankl meningen; den 
mening som individen söker i sitt liv, och de värderingar - etiska, estetiska och religiösa – 
som är vägledande för individen.68        
    Assagioli har förmodligen i högre grad än någon annan psykolog poängterat viljans 
betydelse, och han har utarbetat tekniker och synsätt för att skapa en inte bara stark, utan 
också en flexibel, skicklig och god vilja; en transpersonell vilja som står i kontakt med den 
Universella Viljan. Assagioli citerar Maslow:  
     
Man gör lätt misstaget att se spontaneitet och uttrycksfullhet som något som alltid är gott, och att varje slag av     
kontroll är av ondo och icke önskvärt. Så är det inte … självkontroll och återhållsamhet kan tolkas på olika     
sätt, och somliga av dessa sätt är önskvärda och hälsosamma, alldeles frånsett vad som är nödvändigt i den     
yttre världen. Kontroll behöver inte innebära frustration eller uppgivandet av det basala behovet av     
tillfredsställelse. … Den friska individen är inte endast expressiv. Han avgör själv när han vill uttrycka sig,     
och han har förmågan att avstå. Han måste ha förmåga att ge upp kontroll, hämningar och försvar då han anser     
det önskvärt. Men på samma sätt måste han också ha förmåga att kontrollera sig själv, att senarelägga sin     
njutning, att vara hövlig för att undvika att såra, och att bemästra sina impulser.69  
 

                                                           
65 Jung 1979 s 333-334 
66 Mörner 1977 s 8  
67 Assagioli 1976 s 17-18 
68 Assagioli 1976 s 3-4 
69 Assagioli 1973 s 23 
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Målet för psykosyntesen är en harmonisk inre integrering och insikten om Självet. En viktig 
grundtanke är att ”vi domineras av allt det som vi är identifierade med. Vi kan dominera och 
kontrollera allt det som vi kan av-identifiera oss från.”70   
    Troligen var Assagioli en av de första att införa meditation som en viktig metod i den 
psykologiska behandlingen för att främja individens utveckling mot ett andligen högre liv. 
Den meditation som han framför allt förordade är den mentala meditation, som inspirerats av 
österländska religioner – framför allt av buddhism och Patanjalis indiska Raja Yoga - vars 
syfte det är att främja förmågan till abstrakt tänkande och ett mentalt fokus.71 Psykosyntesen 
har därför fått ett rykte som mera mentalt fokuserad än andra terapiformer. Den är troligen 
också den första terapeutiska inriktning som definitivt kan göra skäl för beteckningen 
transpersonell psykologi.   
    Assagioli var primärt mycket positiv till Analytisk Psykologi och till sin äldre vän och 
kollega C.G. Jung. På några punkter skiljer sig emellertid hans Psykosyntes klart från 
Analytisk Psykologi. En viktig skiljelinje utgörs av attityden till det ”kollektivt omedvetna”. I 
Psychosynthesis kommenterar Assagioli deras skilda uppfattningar: 
 
Processes  of  ”psychological osmosis” are going on all the time, both with  other beings and and with the 
general psychic environment. The latter corresponds to what Jung has called the ”collective unconscious”; but     
he has not clearly defined this term, in which he includes elements of different, even opposite natures, namely     
primitive and archaic  structures  and higher, forward-directed activities of superconscious character.72      

 
En annan viktig skiljelinje mellan Analytisk Psykologi och Psykosyntes är attityden till den 
mänskliga viljan. Om denna skiljelinje skriver Assagioli: 
 
It is important in Psychosynthesis to discriminate between the willing based on unconscious motivation and the 
true will of the personal self. We think that there is such a thing as the ”unconscious will” of the higher Self 
which tends always to bring the personality in line with the over-all purpose of the spiritual Self. One of the 
purposes or goals of spiritual psychosynthesis is to make this ”unconscious will” of the spiritual Self  a onscious 
experience… We think it’s preferable to speak of a ”superconscious will”, meaning that it operates from a level 
at which the conscious personal self is not aware. Of course, everything of which that conscious self is not aware 
can be called ”un-conscious”, including the lower, middle, and higher part of the unconscious. But we think that 
when ever possible it is better to indicate the level of which we are speaking, and therefore use for the higher 
unconscious the word ”superconscious”, although in so doing we use it in a neutral, descriptive way.73 
 
I The Act of Will citerar Assagioli ett av Jungs uttalanden om viljans natur och funktion. Jung 
anser där att viljan är summan av den energi som står till medvetandets förfogande:   
”According to this conception, the process of the will would be an energetic process that is 
released by conscious motivation. A psychic process, therefore, which is conditioned by 
unconscious motivation  I would not include under the concept of will.”74  Till Jungs uttalande 
genmäler Assagioli att även om Jung erkände den dynamiska funktionen av mål och syften, så 
utforskade han aldrig viljans olika aspekter och stadier. Inte heller utnyttjade han viljan i de 
terapeutiska tekniker som han använde sig av.75 
    Assagioli hade också invändningar mot den analys av drömmar som blivit standard i den 
klassiska jungianska analysen. Han ansåg att Jung fäste alltför stor vikt vid arketypteorin och 
att de mytologiska och alkemiska amplifikationerna är överdrivna och saknar vetenskaplig 
förankring.76 Assagioli ansåg att drömmar ofta endast öppnar upp för en begränsad del av det 
                                                           
70 Assagioli 1976 s 22 
71 Assagioli 1992 s 235-236 
72 Assagioli 1976 s 19 
73 Assagioli 1976 s 88 
74 Jung 1933 s 616-617. 
75 Assagioli 1976 s 240-241 
76 Assagioli 1976 s 289 
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som är omedvetet, att drömanalysen endast är en av de många tekniker som leder till 
förståelse av det som är omedvetet, och att den inte ens är den viktigaste tekniken.77 Det var 
för övrigt viktigt för Assagioli att tala om ”det som är omedvetet”, inte om ”det omedvetna”, 
som om det vore en särskild högre instans. I sitt diagram skiljer Assagioli mellan de olika 
nivåerna av det som är omedvetet med hjälp av streckade linjer.78        
 
Tibetansk buddhism och judisk kabbalah 
 
Det har länge varit känt att Assagioli var inspirerad av esoteriska lärosystem, framför allt av 
tibetansk buddhism. Under 1900-talets sista två decennier insåg emellertid flera forskare, 
oberoende av varandra, att den judiske Assagioli hade mycket djupare kunskaper om judisk 
religion och mystik än vad han förmedlade till omgivningen under sin livstid. Psykosyntesen 
uppvisar en påfallande likhet både med judisk mishnaisk filosofi79 och judisk kabbalah. Alyce 
Tresenfeld citerar rabbi Dovid Din, en lärd kabbalist, som hon intervjuade efter att ha insett 
den judiska influensen i Assagiolis Psykosyntes: 
     
Viljan är kvintessensen av den Gudomliga Naturen. Den Gudomliga Viljan är kvintessensen av den     
Gudomliga Naturen. Med denna menas att vi säger att Gud är absolut Vilja eftersom Gud är absolut     
Integrerande Varande… Denna definition är i linje med en vision av det mänskliga problemet, kabbalistiskt     
sett, som ett litet moraliskt felsteg av Viljan… Följaktligen, ju mera framgångsrik jag är med att vara en     
individ med Vilja, desto mera utvecklar jag min valda identitet och sanna natur… Detta innebär i realiteten att     
jag i mig själv skapar en klarhet som är den sanna essensen av den Gudomliga Naturen.80   
    
Det är inte bara med sin inställning till viljans betydelse som Assagiolis judiska förankring 
synliggörs. Hans unika diagram över förhållandet mellan de tre olika zonerna av det som är 
omedvetet och det transpersonella Självet visar en slående likhet med den kabbalistiska teori 
som under senare år har populariserats och som går under benämningen Livsträdet eller de 
Tio Sefirot.81   
 
Stanislav Grof och holotropisk terapi 
 
Psykiatern Stanislav Grof blev på 70-talet känd som den förste att öppet deklarera att han 
arbetade med en LSD-initierad psykoterapi, som han senare kom att kalla holotropisk terapi. 
Om Grofs arbete skriver Wulff i Religionspsykologi 2:  
 
Fastän han noterar att inte ens Jungs psykologi förmår fånga in hela skalan av fenomen som iakttagits under 
hundratals sessioner med LSD-psykoterapi, menar Grof att denna psykologi är ett mera adekvat 
tolkningsinstrument än något annat. Dessa drogbaserade observationer, hävdar han, ”har upprepade gånger 
konfirmerat de flesta av Jungs lysande insikter”. Tillsammans med det material som Grof senare (1988) 
insamlade under icke-drogbaserad ”holotropisk terapi”, bidrar dessa rön till ”ett starkt stöd för existensen av ett 
kollektivt omedvetet och för de arketypiska strukturernas dynamik: för Jungs tolkning av libidons natur; för hans 
distinktion mellan jaget och Självet; för hans erkännande av det omedvetnas kreativa och framåtsyftande 
funktion och för begreppet individuationsprocess.”82      

 
                                                           
77 Assagioli 1976 s 94 
78 Assagioli 1976 s 17 
79 Då jag själv studerade mishnaisk filosofi vid Hebrew College i Boston slogs jag dagligen med häpnad över att 
i Mishnah känna igen psykosyntesens mentala struktur. Samtidigt upptäckte Sheldon Kramer två opublicerade 
artiklar av Assagioli, som tydligt visar att Assagioli mycket väl kände till judisk mysticism.     
80 Hoffman 1995 s 184    
81 Hoffman 1995 s 187 
82 Wulff 1993 s 311, Grof 1985 s 190f 
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Wulff nämner i detta sammanhang också den chilenske psykiatern Claudio Naranjo, som 
arbetat med psykoterapi under inflytande av harmalin; ett psykedeliskt plantextrakt som 
använts i schamaniska kulturer. Naranjo fann att detta extrakt framkallade ”en 
anmärkningsvärd uppsättning av jungianska, arketypiska bilder”, som tycktes ge upphov till 
en varaktig integration av personligheten, i linje med Jungs synsätt.83 Naranjo kan snarast  
anses vara en efterföljare i Gurdjeffsk anda.84      
 
Transpersonell psykologi  
 
Institute of Transpersonal Psychology i Palo Alto, Kalifornien, ger på sin hemsida en kort 
historik över transpersonell psykologi:  
 
Transpersonal Psychology is the extention of psychological studies into consciousness studies, spiritual     
inquiry, body-mind relationships and transformation. Carl Jung first coined the term transpersonal     
(überpersonlich) when he used the phrase ”transpersonal unconscious” as a synonym for ”collective     
unconscious.” A key stimulus for the establishment of transpersonal psychology as a distinct field of inquiry     
was Abraham Maslow’s research on self-actualizing persons. Maslow’s work addressed not only     
psychological wounding and personal development, but the study of peak experiences, inspired creativity,     
altruistic ideals and personal actions that transcend ”ordinary” personality as well. Refind by the work of         
scholars such as Roger Walsh, Frances Vaughan, Stanislav Grof, Arthur J. Deikman, Ken Wilber and Charles     
T.Tart, transpersonal psychology now encompasses the study of the full range of human experience, from     
abnormal behaviour to healthy normal functioning, to spiritually embodied and transcendent consciousness.85 
 
Dan Landgré har i sin psykologuppsats Den transpersonella psykologin och de kontemplativa 
traditionerna86 undersökt den transpersonella upplevelsen, de kontemplativa traditionerna och 
meditation. Transpersonell psykologi har, enligt Landgré, en tvärvetenskaplig karaktär och är 
mera kulturellt gränsöverskridande än tidigare psykologier. Ett av den transpersonella 
psykologins viktigaste studieområden är meditation, som är den basala metoden för en 
förändring av medvetandet i de kontemplativa traditionerna. Flera asiatiska länder har en lång 
och obruten tradition inom dessa områden; tibetansk buddhistisk meditation, indisk yoga, 
thailändsk vipassana och japansk zazen. Dessa tekniker har upprätthållits i tusentals år, medan 
den kristna kontemplationen har fört en tynande tillvaro.  
     
Meditation och andra likartade tekniker har tidigare genomgående omgetts med ett religiöst språkbruk.     
Samtidigt har världen, och antagligen främst västvärlden, blivit mer sekulariserad. Det följer därav en     
svårighet för den moderna människan att hitta fram till dessa tekniker … Transpersonell psykologi diskuterar     
och forskar kring mänsklig utveckling, psykets gränser och dess förmåga till gränsöverskridande … Modellen     
integrerar psykodynamiskt och humanistiskt/existentiellt tänkande i en transpersonell referensram.87  

 
Ken Wilber och Integral Psychology 
 
Wilber, som av många anses som en av de största tänkarna i vår tid, var under några år 
medlem av Association for Transpersonal Psychology, men han lämnade organisationen 
1989. Sedan dess har han utvecklat sin egen Integral Psychology, och han är nu kritisk till 
några av sina tidigare synpunkter:  
 
                                                           
83 Naranjo 1973  
84 G.I. Gurdjieff 1870-1949 
85 http://www.itp.edu/about/tp.cfm, åtkommen 2005-07-28 
86 Landgré 1995 s 1 
87 Landgré 1995 s 5 
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The pre/trans fallacy 
 
The pre/trans fallacy is one of Wilber’s more famous ideas. Its basic tenet is that because the early, pre-    
rational stages of consciousness and the latter, trans-rational stages of consciousness are both non-rational,     
they can easily be confused with each other. In perhaps the most well known exanple of the fallacy, Freud     
considered mystical realizations to be regressions to infantile oceanic states. Carl Jung committed the opposite     
mistake by considering pre-rational myths to reflect divine realizations. Likewise, many consider pre-rational     
states like tribalism or mythic religion to be post-rational. Thus the two-fold nature of the fallacy; one can     
reduce trans-rational spiritual realization to pre-rational regression, or one can elevate pre-rational states to the     
trans-rational domain. Interestingly, Wilber characterizes his early work as falling victim to the pre/trans     
fallacy.88     
 
Förståelsen av the pre/trans fallacy är enligt Wilber en absolut nödvändighet för förståelsen 
av de lägre och högre medvetandetillstånden. Anledningen till denna förvirrande 
sammanblandning är att båda tillstånden är irrationella och till synes identiska för ett otränat 
öga. Då ”pre” och ”trans” blandas samman uppstår två olika men lika felaktiga slutsatser. I 
den första reduceras alla högre och trans-rationella tillstånd till lägre och pre-rationella 
tillstånd. Genuint mystiska eller kontemplativa upplevelser kategoriseras som regression och 
en återgång till infantila tillstånd av narcissism, oceanisk a-dualism, in-dissociation eller 
primitiv autism. Detta är precis den väg som Freud väljer. 
    Den som emellertid är positivt inställd till högre och mystiska tillstånd men som fortfarande 
blandar ihop ”pre” och ”trans” kommer att höja upp alla pre-rationella tillstånd till 
transpersonella höjd-upplevelser. Denna väg föredras naturligtvis ofta av Jung och hans 
efterföljare, och de väljer därför att tolka odifferentierade och disassocierade tillstånd som 
djupgående transpersonella och andliga.  
    Utifrån detta synsätt kallar Wilber Freud för reduktionist och Jung för elevationist – de två 
olika sidorna av pre/trans fallacy. Den reduktiva attityden till andlighet levde länge kvar, och 
reduktionistens attityd gentemot andlighet är att alla andliga upplevelser kan betraktas som 
regression till primitiva och infantila stadier. Emellertid ser vi idag en överreaktion till denna 
attityd, från sextiotalet och framåt, och alla sorters upplevelser, vilket ursprung de än har, 
upphöjs och kallas transpersonella och andliga. Enda kriteriet för detta är att de skall vara 
irrationella – rationalitet är fel och vad som helst som är irrationellt är andligt.89    

 

                                                           
88 http:/en.wikipedia.org/wiki/Ken_Wilber åtkommen 2005-07-28 
89 Wilber 1998 s 88-90 
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5. Avhandling 
 
The International Society for Depth Psychology 
 
De omtalade Eranoskonferenserna skapades då Olga Fröbe-Kaptein, en holländsk teosof, 
inspirerad och stödd av teologen Rudolph Otto, den 14:de augusti 1933 välkomnade speciellt 
inbjudna naturvetare, mytologer, teologer, psykologer, antropologer och religiösa företrädare 
för diskussion och dialog. Dessa sammankomster ägde rum årligen i över ett halvt sekel, med 
undantag för ett avbrott under andra världskriget. Jung kom så småningom att bli mycket 
dominerande under dessa sammankomster, dit kända personligheter som Martin Buber, 
Herman Hesse, Mircea Eliade, Paul Radin, Roberto Assagioli, Jungs beryktade kollega Otto 
Gross, filosofen greve Keyserling och indiologen Heinrich Zimmer samlades. Från Zürich 
kom oftast en hel kontingent, bestående förutom Jung själv av Emma Jung och hans nära 
vänner och medarbetare Toni Wolff och Barbara Hannah.  
    Som en fortsättning på Eranos-konferenserna bildades i Stuttgart 1949 The International 
Community of Physicians and Ministers, som senare kom att kallas The International Society 
for Depth Psychology. Initiativtagare var läkaren och psykoterapeuten Wilhelm Bitter, som 
representerade den jungianska psykologin.90  
 
C.G. Jungs arketypteori 
 
I sin essä Det kollektiva omedvetna91 skriver Jung: 
    
Varje enskild individ hyser utom-personliga reminiscenser, stora ”urbilder”, såsom Jakob Burckhardt en gång     
träffande kallade dem, d.v.s. de nedärvda möjligheterna till mänskliga föreställningar, sådana de varit i alla     
tider. Existensen av detta arv förklarar det egentligen märkvärdiga fenomenet att vissa sagomotiv och ämnen     
upprepar sig i identiska former över hela jorden. Detta förklarar vidare att till exempel sinnessjuka noggrant     
kan reproducera precis samma bilder och sammanhang som vi känner till från gamla texter … Härmed vill jag     
ingalunda påstå att föreställningarna skulle gå i arv, nedärvda är endast möjligheterna till föreställningarna,     
vilket innebär en avsevärd skillnad.92 
        … Jag har kallat dessa bilder eller motiv arketyper (eller också ”dominanter”). Denna upptäckt innebär     
ytterligare ett framsteg i vår uppfattning: nämligen insikten att det omedvetna har två skikt. Vi bör nämligen     
särskilja mellan ett personligt omedvetet och ett o- eller överpersonligt omedvetet. Det senare betecknar vi     
även som det kollektiva omedvetna, just därför att det är löst från det personliga och är helt allmänt. Man kan     
finna dess innehåll överallt, vilket naturligtvis inte är fallet med det personliga innehållet … De ursprungliga     
bilderna är mänsklighetens äldsta och allmännaste föreställningsformer. De är lika mycket känsla som tanke,     
ja de har till och med något sådant som ett eget, självständigt liv, ungefär som partialsjälarna, vilket vi lätt     
kan se i dessa filosofiska eller gnostiska system, som stöder sig på iakttagandet av det omedvetna såsom     
kunskapskälla. Föreställningen om änglar, ärkeänglar, ”troner och herravälden” hos Paulus, gnostikernas     
arkonter, Dionysos Areopagitas himmelska hierarki osv, härstammar från iakttagelsen att arketyperna är     
relativt självständiga.93 
 
Neo-jungiansk kritik av arketypteorin 
 
Jungs arketypteori har blivit såväl lovprisad som kritiserad eller helt avfärdad. En anledning 
till att arketypteorin även kritiserats av Jungs efterföljare är att hans litterära stil ofta är 
motsägelsefull och oklar. R. Hobson, som tillhör den neo-jungianska Londonskolan, utgår i 

                                                           
90 Wehr 1987 s 262 
91 Det tyska originalets titel: Über die Psychologie des Unbewussten, Zürich 1960  
92 Jung 1965 s 80-81 
93 Jung 1965 s 81-82 
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sin kommentar The Archetypes of the collective unconscious94 från Jungs artikelsamling med 
samma namn från 1959. Jung motsade ofta sig själv, skriver Hobson, och ett ytligt studium av 
Jungs uttalanden resulterar troligen i en något oklar idé om vad ”arketyp” egentligen är. Det 
är därför väsentligt att göra ett djupare studium av Jungs teori, och Hobsons artikel från 1961, 
omarbetad 1971, är bara början på denna enorma uppgift.    
   Jung har flerfaldiga gånger poängterat att hans generella formuleringar inte är annat än 
tentativa försök att kartlägga ett outforskat område. Detta är lovvärt, anser Hobson, men det är 
viktigt att försöka undvika att blanda olika terminologier. Ibland använder Jung ett 
fenomenologiskt språkbruk, andra gånger jämför han arketypteorin med Linnés 
klassifikationssystem. Dessutom poängterar Jung att ingen som inte upplevt analytisk 
psykologi kan till fullo begripa hans terminologi.   
    Jung anser att hans bidrag till utforskandet av det mänskliga psyket visar på att 
ursprungliga bilder kan uppstå spontant, och att dessa bilder upprepar teman som finns i 
myter, i religiös symbolik och ockultism. De arketypiska formerna kan jämföras med det 
axiala systemet hos en kristall, som definitivt existerar, men som saknar form. Denna 
definition representerar Jungs synsätt när han diskuterar arketypteorin på ett seriöst sätt, anser 
Hobson. Men ibland använder Jung begreppet arketyp på ett oförsiktigt sätt då han avser 
motiv och komplexa fantasibilder.95 Dessutom använder Jung begreppet ”form” på olika sätt. 
I vissa sammanhang tycks han, i likhet med Aristoteles, avse den filosofiska innebörden av 
begreppet ”form” som det förenande elementet i ett objekt, till skillnad från dess skiftande 
manifestationer. Vanligtvis befinner sig hans synsätt emellertid närmare Kants 
arketypbegrepp. Det finns enligt Hobson mycket att kritisera i Jungs försök att visa på 
validiteten i arketypteorin.  
    Vi behöver ”appropriate words to do this particular job, but some areas of ambiguous 
experience can be intimated only by the use of words chosen because of their multiplicity of 
reference”, fortsätter Hobson. Ett sådant ord är ”spirit”, ett ord som Jung använder för att 
beskriva arketypen. Jung visar i en diskussion på nio olika sätt som ordet ”spirit” har använts 
på.96 Vad Hobson tycks mena är att det visserligen är svårt att avgränsa betydelsen, men att 
det är positivt att de olika aspekterna skapar en levande och konkret bild av fenomenet i fråga. 
Emellertid skapas också en synnerligen dunkel föreställning om vad ”spirit” (Geist) är.  
    En annan invändning från Hobson är att de paralleller som Jung drog från alkemi och 
mysticism är alltför begränsade för att kunna övertyga om universella mönster. Som helhet 
visar arketypteorin enligt Hobson på Jungs storhet, och hans bidrag till psykologin är ett 
uttryck för hans genuina och djupa hängivenhet inför den mänskliga existensen. Men Jung 
ville först och främst bli sedd och erkänd som vetenskapsman, och att okritiskt acceptera allt 
som Jung sagt och skrivit är lika respektlöst som att helt förkasta hans teorier.  
 
Richard Nolls kritik av arketypteorin 
 
Richard Nolls bok Jungkulten, som innehåller en delvis förödande kritik av Jung, är trots sin 
uppenbara bias läsvärd, eftersom Noll har granskat Jungs skrifter på ett grundligt och kritiskt 
sätt medan så många andra backat i vördnad. I kapitlet Det kollektivt omedvetna, den inre 
guden och Odens runor97 återger Noll bl.a. innehållet i Jungs tidiga essä La structure de 

                                                           
94 Fordham 1994 s 66-75 
95 Fordham 1994 s 70 
96 Fordham 1994 s 69 
97 Noll 1997 s 242 
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l’inconcient.98 I denna essä, som enligt Noll är betydelsefull, gör Jung till att börja med en ny 
åtskillnad mellan det som han nu kallar det personligt och det opersonligt omedvetna. Jung 
hävdar där att det finns ”urbilder” som pekar mot ett djupare skikt i det omedvetna. Senare 
kallar han dessa bilder ”dominanter” (1917) eller arketyper (1920). I fenomenet ”gudalikhet” 
kan man enligt Jung iaktta en verkan av en sådan urbild. Detta psykologiska tillstånd 
uppträder då omedvetna innehåll assimileras och ger upphov till en grandios förvrängning av 
medvetandet, vilket kan frambringa illusionen av ”allvetenhet”. I essän uppger Jung att han 
hämtat termen ”gudalikhet” från Adler. Noll fortsätter: 
     
Det framgår av denna tidiga version från 1916 – till skillnad från andra varianter efter 1917 – att det väsentliga     
budskapet i återstoden av texten utgörs av Jungs oförtröttliga förklaringar av den psykologiska upplevelse som     
han kallar ”gudalikhet”. Mot bakgrund av hans fascination inför gudablivandet i de antika mysterierna och     
hans egen hemliga upplevelse av att ha blivit ett med guden kan 1916 års essä inte längre betraktas som enbart     
en objektiv redogörelse för ett kliniskt fenomen. Den innebär på sätt och vis ett vetenskapligt rationaliserande     
av Jungs egna upplevelser. Den är också ett högst senkommet svar på Jones’ artikel ”The God Complex”     
(1913) samt Freuds ”On Narcissism” (1914) som båda delvis har Jung som måltavla.99  
 
Som tvingande bevis för det kollektiva psykets existens anför Jung i denna essä människans 
förmåga att uppleva sig som en gud. Denna upplevelse är enligt honom själv inte narcissistisk 
eller patologisk. Den utgör istället ett bevis för att en viss psykisk funktion intar en 
överordnad ställning visavi den individuella dispositionen. Den är också, fortfarande enligt 
Jung, en ”kreativ” paranormal upplevelse liknande geniets ”inspiration”.100 Denna fas är, 
enligt Jung, en av analysens verkliga faror, och han beskriver allt som kan gå snett då man 
egensinnigt sätter sig i förbindelse med det kollektivt omedvetna.101 
    Självklart har inte den ”gudalikhet” som Jung beskrev i sin tidiga essä någonting att göra 
med ”högre” andlighet. Den är istället ett uttryck för en ”inflation av jaget”, ett tillstånd som 
Jungs efterföljare är så negativa till att de alltför ofta tar avstånd från varje manifestation av 
”högre” energi från de omedvetna ”högre” regionerna. Jung själv insåg senare att en person 
kan ha ”andliga” upplevelser utan att för den skull ha den personliga mognaden att integrera 
dem. ”Ett geni har inte alltid en personlighet och är inte nödvändigtvis en personlighet” skrev 
Jung under senare år.102     
 
Assagiolis kritik av arketypteorin 
 
Jung, after loosing interest in his Association Test, which is part of the history of projective psycho-diagnosis,     
has also concentrated on the problem of dream analysis by attempting to describe more accurately common     
symbolic themes, or Archetypes as he termed them. Unfortunately, Jung’s work toward increasing scientific     
control over the interpretation of dreams by reference  to mythological and alchemical  literature  leaves much     
to be desired, especially in terms of  experimental demonstration of the vailidity of his Archetypes.103  
 
Amerikanskan Beverly Besmer kom år 1974 till Florens för att studera Assagiolis 
Psykosyntes med Assagiolis närmaste medarbetare Piero Ferrucci som lärare och under 
Assagiolis supervision. Assagioli var då 84 år och fysiskt märkt av umbäranden och 
fängelsevistelse under fascistregimen. Han var döv, och dialogen mellan honom och Besmer 
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skedde därför i form av Besmers nedskrivna frågor och Assagiolis svar, som Bessmer också 
skrev ned. Hans teoretiska förklaringar utgjordes i denna intervju till stor del av vad som 
skulle ha blivit hans nästa bok; Height Psychology and the Self. Assagioli dog senare samma 
år, och boken blev aldrig skriven. 
    Assagioli talar i denna dialog om hur man i den tidiga kliniska psykologin hade börjat 
observera abnormaliteter, som så småningom förstods som en aktivitet från det omedvetna 
psyket. Till att börja med fäste man endast vikt vid de lägre aspekterna av det mänskliga 
psyket, och högre aspekter ignorerades eller förnekades. Detta faktum observerades också av 
Freud, och i ett brev till Binswanger antydde han att psyket även innehöll andra dimensioner, 
eller lager. Emellertid var Freud inte intresserad av dessa lager, och han utvecklade därför en 
metod som ignorerade dem. 
    Under senare tid har det skett en utveckling av en ny psykologi, som inriktar sig på studiet 
av de normala och de högre aspekterna av den mänskliga naturen. Inom den humanistiska 
psykologin har man utforskat dessa vidare områden i människans existens.104  
 
Assagioli; djuppsykologi och höjdpsykologi 
 
Två förvecklingar eller felaktiga iakttagelser måste uppmärksammas och klargöras. Den ena 
är att begreppet ”djuppsykologi” har använts för att beskriva både en riktning nedåt, mot det 
lägre omedvetna, och för en riktning uppåt, mot de högre aspekterna av det omedvetna, som 
för att klargöra skillnaden av karaktär snarare bör kallas ”supermedvetet”. Jung är ett typiskt 
exempel: I hans arketypteori inkluderar han både arkaiska, primitiva begrepp och högre, 
ideala modeller, som har likhet med Platons filosofiska begrepp, och då han talar om det 
”omedvetna” klargör han inte skillnaden mellan de olika nivåerna. Det finns även andra som i 
likhet med Jung har använt begreppet ”djup” för att beskriva något som är högre och 
transpersonellt. Flera mystiker talar om ett ”djupare Själv” som är själens ”grund”. Detta kan 
betraktas som en semantisk fråga, men ”djup-terminologin” har en olycklig effekt av att 
blanda samman dessa två riktningar som är varandras motsatser. 
    Begreppen ”djup” och ”hög” har använts av företrädare för österländsk såväl som 
västerländsk mystik. Bergen betraktades som gudars och högre varelsers boningar och därför 
heliga. Maslow har använt begreppen ”låg” och ”hög” i sin beskrivning av den mänskliga 
behovshierarkin, som i detta avseende är hierarkisk.  
    Motståndet mot detta synsätt, säger Assagioli, är framför allt ett semantiskt problem. Det 
finns en olycklig association till orden ”hög” och ”låg" då de används i ett psykologiskt 
sammanhang, eftersom de ofta tycks avse ett moraliskt omdöme. Ordet ”låg” anses ofta vara 
en beteckning på något som är underlägset i moraliskt avseende, och som bör undertryckas 
eller elimineras. Detta är emellertid ett falskt antagande, och ”låg” och ”hög” kan helt enkelt 
beteckna stadier i utvecklingen. Detta kan åskådliggöras med en jämförelse av ett barn och en 
vuxen; den vuxne är inte ”bättre” än barnet, bara mera utvecklad.   
    En invändning mot begreppen ”hög” och ”låg” har varit att de måste uteslutas inom den 
objektiva vetenskapen. Emellertid är värderingar psykologiska fakta som måste beaktas i en 
omfattande psykologisk studie av den mänskliga naturen. Motståndet mot de ”högre” 
områdena beror förmodligen på att de tycks innebära en skyldighet att uppnå dem. Kanske 
finns det också en rädsla för dessa nivåer. Maslow har påpekat att det finns en stark motvilja 
mot att erkänna den rädslan.  
    En annan bidragande faktor är den falska uppfattningen av alla människors lika värde och 
det demokratiska ideal som inte tillåter erkännandet att det finns människor som uttrycker en 
högre nivå, psykologiskt och andligt. Maslow har påvisat att det finns en ambivalent 
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inställning  till upplevelser av högre medvetandetillstånd – peak experiences, genombrott och 
insikter – och medan vissa människor använder artificiella medel för att nå dem, så är andra 
aktiva motståndare till dem.             
    Naturligtvis har det inte någon definitiv betydelse vad man kallar dessa företeelser. Även 
om man undviker beteckningen ”högre”, så kommer dessa medvetandetillstånd fortfarande att 
finnas, och det finns inom vad som kallas The Human Potential Movement en snabbt växande 
kunskap om höjdpsykologin.105 
 
Wilbers kritik av arketypteorin; var Jung mystiker?  
 
Enligt Wilber fann Jung i sitt kliniska arbete att moderna män och kvinnor spontant kan 
producera alla de teman som man finner i de mytiska världsreligionerna. Det sker i deras 
drömmar, i aktiv imagination och i associationer. Han drog slutsatsen att dessa basala mytiska 
former, som han kallade arketyper, är nedärvda och finns i det kollektiva omedvetna, och han 
hävdade att mysticism är upplevelsen av arketyperna.    
    Detta synsätt har enligt Wilber flera svagheter. Visserligen är det sant att den moderna 
människan mentalt kan reproducera dessa mytiska former, och alla män och kvinnor passerar 
i barndomsåren dessa stadier av för-begreppslig mental aktivitet, där psykets ursprungliga 
lager kan stiga mot ytan. Detta är inte på något sätt ”mystiskt”.  
    Jung lånade beteckningen ”arketyp” från de stora mystikerna, som Platon och Augustinus. 
Emellertid använder han inte denna beteckning på samma sätt som de stora mystikerna 
gjorde. För Shankara, Platon, Augustinus och Eckhart är arketyperna de första former som 
världen manifesterar från formlöshet och ännu inte manifesterad Ande. De är mönster som 
utgör basen för alla andra mönster; arche typon, ursprungligt mönster. I de flesta former av 
mysticism är dessa arketyper endast lysande mönster, ljuspunkter, lysande former, regnbågar 
av ljus, ljud och vibrationer, från vilka den materiella världen manifesteras.  
    Jung låter emellertid begreppet arketyp beteckna de mytiska strukturer som lever i det 
kollektiva mänskliga psyket; trickstern, skuggan, den Vise Gamle Mannen, den Stora Modern, 
anima och animus. Dessa figurer är knappast transcendenta, utan snarare existentiella. Wilber 
håller fullständigt med Jung om att dessa figurer ligger nedärvda i det mänskliga psyket, och 
att det är i högsta grad viktigt att förstå dessa mytiska ”arketyper”. Men de har ingenting att 
göra med mysticism eller med ett genuint transcendentalt medvetande.  
    Jungs misstag var, enligt Wilber, att han förväxlade ”kollektivt” med ”transpersonellt” 
(eller mystiskt). Att jag mentalt ”ärver” vissa kollektiva former innebär inte att dessa former 
är mystiska eller transpersonella. Jungs ”arketyper” har i själva verket ingenting att göra med 
genuin andlig (spiritual), transcendental, mystisk, transpersonell insikt; de är snarare 
kollektivt nedärvda former som förmedlar basala, existentiella mänskliga erfarenheter – liv, 
död, födelse, far, mor, skugga, ego osv. Det är ingenting mystiskt med detta; kollektivt, ja; 
transpersonellt; nej. Det finns kollektiva för-personliga, kollektiva personliga, och kollektiva 
transpersonella aspekter, och Jung skiljer inte mellan dessa på något klargörande sätt. Enligt 
Wilber förvrider detta Jungs förståelse av den andliga processen. Den transpersonella, 
mystiska upplevelsen innebär att ”först finna ljuset bortom formen och att därefter finna 
formlösheten bortom ljuset.”106             
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Skuggans arketyp 
 
I Aion skriver Jung i sitt kapitel om Skuggan: 
 
De arketyper som är tydligast empiriskt karaktäriserade är de som oftast och mest intensivt påverkar och stör 
jaget. Det är skuggan, anima och animus. Den figur som är lättast tillgänglig för erfarenheten är skuggan, ty     
dess natur låter sig i stor utsträckning härledas från innehållen i det personligt omedvetna. Undantag från     
denna regel är endast de tämligen sällsynta fall då personlighetens positiva egenskaper är bortträngda och     
jaget därför spelar en väsentligen negativ och ogynnsam roll.107  
 
Enligt Jung visar studiet av skuggan att de ”dunkla karaktärsdrag eller mindervärdigheter” 
som bildar skuggan är av emotionell natur. Trots att skuggan tämligen lätt kan identifieras, så 
projiceras de negativa aspekterna oftast på omgivningen. Resultatet av projektionen är att 
subjektet isoleras från omvärlden, som förvandlas till ”en kopia av ens eget okända anlete”, 
och den projicerande individen, som förbannar en trolös värld, drar sig successivt allt längre 
tillbaka; ”… en omedveten faktor spinner de världs- och självbeslöjande illusionerna. 
Spånaden bildar i själva verket en kokong, i vilken subjektet till slut blir instängt.” Då de 
symboler som uppträder i individens process börjar visa sig i form av det motsatta könet är 
det inte längre skuggan som skapar projektionerna, och istället möter mannen sin anima och 
kvinnan sin animus.108      
 
Post-jungiansk kritik av begreppet Skuggan 
 
I sitt förord till Post-Jungian Criticism; Theory and Practice109 skriver Andrew Samuels att 
han introducerade begreppet ”post-jungiansk” som en medveten imitation av termen ”post-
freudiansk”. Med beteckningen ”post-jungiansk” avser Samuels en förbindelse med såväl som 
en kritisk distans från jungiansk teori och praktik. Han har därigenom velat skapa en 
genomtränglig gräns kring en skolbildning för att möjliggöra kritisk granskning från 
analytiker och forskare, utan att de för den skull skall ”hamna ute i kylan”.110   
    I en essä med titeln In the Buddha’s Shadow visar den post-jungianske analytikern Andrew 
Elkins på den väsentliga skillnaden mellan Jungs analytiska psykologi och Zen-buddhism. 
Detta gör han med hjälp av den poesi som skrivits av den Zen-buddhistiska författarinnan 
Jane Hirshfield. Jung har ofta uttalat sig positivt om Zen, och han skrev ett förord till Suzukis 
An Introduction to Zen Buddhism.111 Ett noggrannare studium visar emellertid på en distinkt 
olikhet mellan dessa båda inriktningar. Elkin utgår i sin analys från det jungianska begreppet 
skuggan och den klyvning i det västerländska psyket som Jung så ofta beskrev. ”Av Jungs 
arketyper”, skriver Elkins, ”är förmodligen skuggan den som är lättast för västerlänningen att 
förstå. Vi är vid det här laget övertygade om att den mänskliga varelsen är en kluven själ, och 
att vi är inte ensamma i vårt skinn eftersom vi alla inom oss bär på en mörk främling.”112  
 
Elkins citerar Jung: 
     
And indeed it is a frightening thought that man also has a shadow-side to him, consisting not just of little     
weaknesses, but of a positively demonic dynamism (CW 7:29) … the dark half of the psyche, containing all     
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the faults which we obviously have ourselves (CW 12:29) … the shadow is volative and dangerous, the 
uncontrolled or scarsely controlled emotions of our primitive self (CW 9 2:9) … In its personal manifestation, it 
consists of those urges or impulses that we deny as our own; in its archetypal manifestation, de dark shadow is 
evil itself, testimony to the fact that we are part of the evil around us from which we so want to distance 
ourselves.113        

 
Jungs närmaste efterföljare fortsatte på samma tema. Jolande Jacobi kallar skuggan ”… the 
inborn collective predisposition which we reject for ethical, aestetic, or other reasons, and 
repress because it is in opposition to our conscious principle.”114 C.A. Meier kallar skuggan 
the ”dark mirror reflex”,115 personifierad av ”goblins and evil spirits in folklore”. För June 
Singer är skuggan ”all those uncivilized desires and emotions that are incompatible with 
social standards and with the persona; it is all we are ashamed of.”116    
    Den västerländska kulturen är dualistisk och delar upp verkligheten i gott/ont, ljus/mörker, 
primitivt/civiliserat. I kombination med det kristna tänkandet har detta skapat en västerländsk 
dualistisk intellektuell tradition, och det heliga har plockats bort från jorden för att ”hänga 
uppe i himlen”. Denna inre kamp mellan ljus och mörker, förnuft och passion, moral och 
instinkt har kommit att bli förstådd som en analogi till kampen mellan Gud och Satan. Detta 
beskriver en Manicheaisk117 värld av gott och ont.118      
    På samma sätt är Jungs recept för hur skuggan skall integreras impregnerad med 
västerländsk moral. Skuggan har blivit ”en annan”, i opposition gentemot Självet; ett sätt att 
tänka som resulterar i en vanemässigt dualistisk mentalitet.119 Jungs begrepp behöver sträckas 
en smula, bort från sina västerländska rötter, skriver Elkins, och han gör detta med hjälp av 
buddhistiskt inspirerad poesi och de Zen-buddhistiska författarna D.T. Suzuki och Masao 
Abe: 
 
From the Eastern perspective, therfore, what we call the shadow is merely dark because unacknowledged, not     
dark in any moral or theological sense. Judging the shadow as ”demonic” is itself a form of refusal, a     
preference for the light over the dark and an implication that the world would be better if no dark existed, if     
light could always be preferred over the ”inferior” darkness.120      

     
Från ett Zen-perspektiv skapas lidande uteslutande genom att beteckna lidande som ett 
underlägset tillstånd, och genom ett undvikande av det oundvikliga. Masao Abe, som kanske 
är den bäste filosofiske uttolkaren av Zen efter Suzuki, uttrycker detta på följande sätt: ”The 
more we try to cling to pleasure and avoid suffering, the more entangled we become in the 
duality of pleasure and suffering. It is this whole process which constitutes Suffering.” 121   
    Jung såg en förbindelse mellan sin egen varseblivning och medvetandenivån i Zen. I sitt 
förord till Suzuki’s introduktion till Zen skrev Jung: ”The attainment of completeness calls for 
the use of the whole. Nothing less will do; hence there can be no easier conditions, no 
substitution, no compromize.”122 Emellertid visar ett närmare studium av Zen såväl som av 
Jungs teorier att dessa båda system inte på något sätt är identiska. Jung, som var en produkt av 
västerländsk rationalitet och moral, grundade sina slutsatser i rationell analys. Redan ordet 
”analys” visar på skillnaden mellan Jungs teori och Zens praktik. Masao Abe klargör denna 
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viktiga skiljelinje: ”Zen utgör basen för frigörelsen från det diskriminerande intellektet”, i 
hans egna ord: ”… emancipation must be made from thinking itself.”123 Suzuki anser också att 
varje analytiskt uttalande begränsar vår själ: 
 
When we say yes, we limit ourselves. When we say no, we deny, and to deny is exclusion. Exclusion and     
limitation, which after all are the same thing, murder the soul … Zen takes us to an absolute realm wherein     
there are no antithesises of any sort between good and bad, darkness and light, sin and sacredness.124 For that     
reason, even self-consciousness, a cornerstone of the analytical process, must be transcended because through 
self-consciousness we look at ourselves from the outside. We are thus separated from ourselves.125   
 
Jung ville frigöra skuggan och utsätta den för det ”desinfekterande dagsljuset”,126  en renande 
metafor som är ett eko från den moralistiska västerländska filosofin och teologin, som 
föredrar logik, etik och ljus istället för mörker och smuts. För Zen tar alla traditionella 
västerländska teologiska och logiska distinktioner miste, eftersom upplysning transcenderar 
all dualism och alla slutsatser som är produkter av dualistiskt tänkande.127 
    Märkligt nog tycks Jung kritisera Zen i sitt förord till Suzukis Introduktion till 
Zenbuddhism. Han säger sig respektera upplevelsen av satori, av intuitiv illumination och av 
Zen generellt sett. Trots detta betraktar han satori först och främst som ett psykologiskt 
problem. Jungs fokus är inte om individens upplevelse av satori är sann eller falsk, utan 
uteslutande det faktum att individen upplever sig själv ha upplevt satori och denna upplevelse 
måste då betraktas som ett faktum – även om den skulle vara falsk. Jung grundar sin åsikt 
enbart på den psykologiska realiteten: ”… a very interesting psychological treatise could still 
be written on the fact of such lies” (religious reports of enlightment). Ur detta perspektiv 
kommer satori snubblande nära att utgöras av ett symptom på neuros, även om detta inte är 
vad Jung säger. Han tillägger emellertid ”… with the same scientific treatment with which the 
psychopathology of delusions is presented.”128    
    Suzuki tycks svara Jung då han skriver att ”… satori is not a morbid state of mind, a fit 
subject för the study of abnormal psychology.”129 
 
Nirvana och samsara är ett och samma tillstånd 
 
Vad lär oss denna diskussion om skuggan? Först och främst, skriver Elkins, är skuggan inte 
någon mindervärdig aspekt av vårt psyke. Det som vi lärt oss att skämmas över, eller till och 
med att betrakta som synd, är i princip inte annorlunda än det som vi lärt oss att betrakta som 
berömvärt eller heligt. Skuggan behöver inte dras fram i medvetandet med rationell analys. 
Själva analysen avskiljer skuggan från ”dagsljus-psyket”… Själen består inte av olika bitar 
eller delar. Den är hel och helt och fullt integrerad i allting omkring oss. Att lyckas med att 
inkorporera skuggan och uppnå individuation låter som en underbar bedrift för en 
västerländsk läsare. Buddhisten ser den sanna bedriften som insikten att nirvana och samsara 
är ett och samma tillstånd.130        
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Anima och Animus 
 
I Aion skriver Jung i kapitlet Syzygien: anima och animus: 
 
Vad är nu denna projicerande faktor? Österlandet kallar den för ”spinnerskan” eller Maya, den     
illusionsgivande danserskan. Om vi inte hade vetat det sedan länge genom drömsymboliken, skulle denna     
österländska tolkning ha fört oss in på rätt spår: Det omsvepande, omfamnande, omslingrande pekar     
ofrånkomligt på modern, det vill säga sonens förhållande till sin verkliga mor, till hennes imago och till den     
kvinna som skall bli till en mor för honom. Hans eros är passivt som barnets: Han hoppas bli infångad,     
uppsugen, höljd och omslingrad. Han söker så att säga moderns skyddande, närande trollkrets, det från alla     
bekymmer befriade spädbarnstillståndet, under vilket omvärlden kommer till honom och nästan tvingar på     
honom sin lycka. Det är därför inte något under att den verkliga världen försvinner från honom.131   

 
Mannens anima har enligt Jung sin motsvarighet i kvinnans animus. Jung betraktar dessa 
insikter som ett resultat av sitt eget pionjärarbete. För kvinnan är det upplevelsen av fadern 
som lägger grunden till hennes animus, ett ord som betyder ”förstånd” eller ”ande”. Liksom 
anima betecknar ett moderligt eros, så motsvarar animus ett faderligt logos:132   
 
… Eftersom animus med förkärlek argumenterar, kan man lättast se honom i verksamhet i rätthaveristiska     
diskussioner. Också män kan emellertid argumentera mycket kvinnligt, nämligen då de är animabesatta och     
deras anima därmed har förvandlats till animus. För dem handlar det då mest om personlig fåfänga eller     
snarstuckenhet, medan det för kvinnor rör sig om den makt som ligger i sanning eller rättfärdighet eller andra     
”heter”, ty fåfängan har sömmerska och frisör redan tillgodosett …133 Medan den animösa förvirringen hos     
mannen huvudsakligen är sentimental och bitter, yttrar den sig hos kvinnan i tyckanden, tolkningar,     
insinuationer och felkonstruktioner, som alla har till syfte respektive resultat att klippa av förbindelsen mellan     
två människor. Liksom mannen blir kvinnan invävd i illusioner av sin välkända demon och förflyttas, precis     
som dottern som är den enda som förstår sin far (det vill säga alltid har rätt) till fårens land där hon släpps ut     
på bete av sin själs herde, animus.134 
 
De jungianska begreppen anima och animus har emellertid också positiva aspekter. Kvinnans 
animus förmedlar ”ande” och den hållning som blir resultatet av filosofiska och religiösa 
föreställningar. Animus förmedlar som psychopompos en relation mellan det som är medvetet 
och det som är omedvetet. För mannen förmedlar anima en förmåga att relatera.135 
 
Post-jungiansk kritik av animus/anima-arketyperna 
 
I sin introduktion till Post-Jungian Criticism; Theory and Practice skriver Georg H. Jensen 
att ”… feminist critics have been drawn to Jung’s theory of the contrasexual other within, the 
animus and anima, as frequently as they have been repulsed by his attempts to explain it”136. 
Post-jungianen Susan Rowland ägnar hela sin bok Jung; A Feminist Revision åt en feministisk 
kritik av Jungs psykologi. I sitt förord skriver Rowland: 
 
Jungs work contains biased comments about women. He has a tendency to gender essentialism in assuming     
that a female bestows an unproblematic feminine identity and vice versa… Other feminist difficulties with     
Jung lie in his tendency to collapse gender difference within himself, his personal interior feminine (known as     
the anima) into biased statements about women in general. This crucial structure within Jung’s writings can be 
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connected to his fascination with Spiritualism  and female mediums.137 … I end the book with a return to Jung’s 
ghostly feminine. Jung with his religious language represents something unspeakable and marginal to     
contemporary feminist theory …138     
 
Jungs ”personliga myt” (personal myth), som så definitivt är sammanvävd med vad Rowland 
kallar hans ”storslagna myt” (grand myth) har länge utgjort ett relativt tabu för hans 
efterföljare. En av de aspekter av Jungs liv som dessa undvikit att poängtera är hans stora och 
djupa intresse för ockultism och spiritism. I sin självbiografi beskriver Jung moderns ”två 
personligheter”, och hur samma klyvning så småningom utvecklades inom honom själv. 
Rowland lättar på ridån och meddelar rättframt att Jungs mor, Emilie Preiswerk, tillhörde en 
familj som regelbundet praktiserade spiritualism i seanser där man kommunicerade med de 
avlidnas andar. Emilie Preiswerk deltog redan som barn i dessa seanser.139 Strax före Jung 
den äldres död tog Jung och hans mor upp de spiritualistiska seanserna med den unga Hélène 
Preiswerk som medium. Beskrivningen av dessa seanser – vars verkliga karaktär inte 
redovisades - kom så småningom att utgöra Jungs doktorsavhandling.140 
    
Den ockulta animan 
 
Jungs fascination av mediala kvinnor blev en oundgänglig del av hans liv, privat såväl som 
professionellt. Den första i raden av dessa kvinnor var naturligtvis Emilie Preiswerk, Jungs 
mor, och därefter följde seanserna med den unga kusinen Hélène Preiswerk. Nästa mediala 
kvinna i Jungs liv som vi känner till var Sabina Spielrein, vars tragiska öde blivit känt genom 
flera böcker, film och teater. Hon följdes av Antonia (Toni) Wolff, som under fyra decennier 
var Jungs soror mystica, jungiansk analytiker och aktiv i den Psykologiska klubben i Zürich, 
och som utarbetade sin egen teori om animans fyra olika manifestationer.    
    I A Few Thoughts on the Process of Individuation in Women beskriver Wolff fyra olika 
typer av feminin instinktiv personlighet; modern, hetären, amasonen och den mediala 
kvinnan. Modern utgörs av en livgivande och omhändertagande kvinna. Hetären relaterar 
först och främst genom att uttrycka sin sexualitet. Amasonen är den självständiga, starka 
kvinnan som i likhet med suffragetten strävar efter frigörelse. Om den mediala kvinnan 
skriver Wolff:  
 
The suffragettes were identified with the intellect and the mediumistic types with the unconscious psyche. This 
identification took concrete form as the former tended to play the part of men and the latter that of spirit. The 
differentied mediumistic type is generally less easy to detect than the Amazon since it less frequently appears in 
the public. In private life, however, it is manifested in the woman who assists a man to realize his unconscious 
ideas, either by making him conscious of them or else by personifying and living out in reality what is 
constellated in his personal unconscious, often to such an extent, that too much of his outside life is mistaken for 
her own …141  
 
Den mediala kvinnan utgörs med stor sannolikhet den typ av kvinna som Tony Wolff själv 
uttryckte i sin nära och långa relation till Jung; den mediala kvinnan, som är en symbol för 
mannens omedvetna psyke och förlosserska av hans djupare kreativitet.142   
    Rowlands hypotes är att orsaken till Jungs djupa intresse för mediala/mediumistiska 
kvinnor inte begränsades till hans intresse för det ockulta i största allmänhet. Hon anser att 
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Jung själv ville bli ett medium.143 Det blev han också, speciellt då han förmedlade Septem 
Sermones ad Mortuos; ”sju predikningar till de döda”, där han lägger fram vad som skulle bli 
kärnan i Analytisk Psykologi och ”andens, livets och den psykologiska utsagans 
motsatskaraktär".144 Jung var uppenbarligen kluven i sin inställning till Septem Sermones, 
som han efter stor tvekan lät avsluta självbiografin.  
 
Spiritualism och psykisk störning 
 
I sin självbiografi antyder Jung att hans mor tillbringade flera månader på ett sjukhus i Basel, 
förmodligen förorsakat av hennes besvikelser i äktenskapet.145 I hennes familj förekom 
psykisk instabilitet och medialitet sida vid sida. Jungs unga kusin Hélène Preiswerk, som först 
ansågs besitta övernaturliga gåvor, beskrivs i Jungs avhandling som mentalsjuk. Sabina 
Spielrein kom till Burghölzli som svårt sjuk, och hon blev den unge doktor Jungs patient och 
troligen också under någon tid hans älskarinna. Toni Wolff var också hon en allvarligt 
deprimerad och desorienterad ung kvinna och inskriven som patient på Burghölzli då hon 
först mötte Jung.146  
    Trots att Toni Wolff kom att stå närmare Jung i hans arbete än någon annan person är det 
anmärkningsvärt att hon helt saknade tillgång till ett eget introvert ”skådande”.147 En 
kommentar från Marie-Louise von Franz bekräftar vad varje erfaren terapeut vet: ”Very split 
people and people threatened by a latent psychosis generally cannot do active magination at 
all …”148 Toni Wolffs sista år överskuggades av svår artritis och överdrivet rökande och 
drickande i den ensamhet som var en följd av Jungs minskade intresse av kontakt. 
Omständigheterna kring hennes plötsliga död är oklara.149 Toni Wolffs närvaro på Jung 
Institut i Zürich beskrevs av en person som ”… a ghost-like figure, gaunt, haughty and 
forbidding…The icy impression she conveyed made most of us ponder how she could ever 
have been a ”famme inspiratrice” to anybody, least of all C.G. Jung.”150     
    Skillnaden mellan medial/mediumistisk talang och mental sjukdom är ofta hårfin. Rowland 
skriver: 
 
In fact, the short-lived career of Hélène Preiswerk illustrates perfectly the trajectory of female mediumship by     
the end of the nineteenth centry. Once regarded as ’evidence’ from beyond the grave, the medium’s spirit     
’voices’ were at first seriously regarded as supernatural. Then women mediums suffered redefinition as     
mentally ill with the hysteria that Jung ascribes to his young cousin in his doctorate. The female medium     
moved from public platform to analyst’s couch. What might be perceived by the culture as dangerously     
unlicensed female ’speach’ and ’irresponsible’ (literally) automatic writing came firmly under medical     
(masculine) control.151    
 
Det fanns under denna tid skiftande åsikter om den mentala hälsan hos medierna. 
Manifestationen av mediets sekundära personligheter tolkades som bevis på att 
personligheten, då den försvagades under hypnos, hade en tendens att splittras upp i 
alternativa personligheter. Fenomenet multiple personality förenade i sig intresset för 
patologi, hypnos och spiritualism hos många forskare och kom att utgöra ett fokus för stort 
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intresse och vitt skilda åsikter. Diagnosen multiple personality kom så småningom att 
sammanföras med diagnosen dissociativ hysteri.152 Freuds förklaring av fenomenet var ”a 
shifting consciousness, - that function - or whatever it be – oscillating between two different 
psychic complexes which become conscious and unconscious in alternation.”153 Jungs åsikt 
om fenomenet multiple personalities var snarare påverkad av Théodore Flournoy, vars studier 
av medier låg till grund för Jungs doktorsavhandling.154      
 
Théodore Flournoy 
 
Jungs Mitt liv är inte en självbiografi i vanlig mening eftersom den utesluter mycket, och 
materialet formas och omstruktureras till en förenklad och förskönad bild av Jung. Jungs eget 
ursprungliga bidrag till biografin har också redigerats av hans familj och nära medarbetare 
efter hans död. Den som vill lära känna den verklige Jung måste söka sig till andra källor. 
Théodore Flournoy är en av de viktiga personerna i Jungs liv som bara nämnts i förbigående i 
Mitt liv, som ”min vördade och faderlige vän”.  
    Flournoy var en schweizisk psykolog som levde i Geneve mellan 1854-1920. Hans mycket 
ingående och detaljerade vetenskapliga studier med titeln Des Indes á la planète mars: Etude 
sur un cas de somnambulisme avec glossolalie publicerades år 1900 och uppmärksammades 
av Jung. Studien var ett resultat av fem års observation av ett medium ur ett psykologiskt 
perspektiv. Flournoys slutsats var att den mediumistiska kvinna, som var föremål för hans 
studium, hade lånat det material som kom upp i seanserna från en bok hon läst som barn.  
    Flournoys arbete kom att ligga till grund för kommande undersökningar av medier, 
inklusive Jungs doktorsavhandling, som visar på en uppenbar påverkan av Flournoy. Jung 
insåg troligen sin tacksamhetsskuld till Flournoy, som han utvecklade en nära vänskap 
med.155 Flournoy var dessutom nära vän med den berömde professor William James, som 
också han var involverad i mediumistiska studier, och som Jung skattade sig lycklig över att 
få träffa och utbyta tankar med då han, tillsammans med Freud, besökte Clark University i 
Massachusetts. Om detta möte skrev Jung  i ett brev att ”… Aside from Théodore Flournoy he 
was the only outstanding mind with whom I could conduct an uncomplicated 
conversation.”156 
    Flournoys vänskap kom att bli oändligt betydelfull för Jung. I den schweiziska upplagan av 
Mitt liv finns det ett tillägg i vilket Jung klargör betydelsen av Flournoys stöd under de svåra 
åren efter brytningen med Freud, och hur Flournoy kom att fylla det tomrum som då uppstått. 
Han besökte Flournoy regelbundet efter att ha insett begränsningen i Freuds synsätt, och det 
var Flournoy som fick Jung att inse denna begränsning i Freuds ensidiga och anti-religiösa 
positivism.157           
 
Miss Miller 
 
Förutom de mediumistiska anima-figurer i Jungs liv som redan nämnts, fanns det ännu en 
kvinna som kom att bli mycket betydelsefull för Jung, trots att han aldrig träffade henne; miss 
Frank Miller. Hur Jung kände till miss Miller är oklart. Själv hävdade han att hon hade varit 
Flournoys patient, och att hon efter en kortare vistelse i Europa reste hem till USA, där hon så 
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småningom utvecklade schizofreni. Under första världskriget hade hon, enligt Jung, blivit 
”entirely deranged”. En berömd amerikansk professor, James Hyslop, publicerade miss 
Millers fantasier som berörde Jung djupt, så till den grad att trots att han aldrig mötte henne, 
blev hon den animafigur som förlöste hans Symbols of Transformation158. Hyslop gav en helt 
annan bild än Jung av miss Millers person. Han beskrev henne som en mycket begåvad 
student i den filosofiska fakultet som han själv förestod. Miss Miller förekom också i 
Flournoys avhandling om mediumistisk aktivitet, och det var genom denna som Jung kom att 
bli fascinerad av hennes fantasier. I Flournoys förord till beskrivningen av miss Millers 
fantasier nämns ingenting om att hon skulle ha varit sjuk. Tvärtom anses hon ha varit hans 
student, och hon beskrivs som ”en enastående ung kvinna med alla de talanger som utmärker 
ett medium, men med en tillräckligt utvecklad intelligens för att inse att ursprunget till hennes 
fantasier var hennes eget inre”159. ” 
    I ett seminarium 1925 bekände Jung att han i Miss Millers person såg någon som liksom 
han själv hade haft mytologiska fantasier och drömmar och fantasier av en djupgående 
opersonlig karaktär, som definitivt stammade från “the lower cellars”. Detta blev för Jung  
inspirationen till Symbols of Transformation.160 Jung medgav senare svårigheten för honom 
att inse, att då han analyserade miss Millers fantasier, försökte han också analysera sig själv: 
 
I took Miss Miller’s fantasies as such an autonomous form of (fantastical) thinking, but I did not realize that     
she stood for that form of thinking in myself. She took over my fantasy … In other words, she became an     
anima figure, a carrier of a function of which I was very little conscious161… Or, to put it even more strongly,     
passive thinking seemed to me such a weak and perverted thing that I could only handle it through a diseased     
woman.162  
 
Jungs negativa anima 
 
Jungs psykiska utmaning blev att inom sig förena upplevelsen och bilden av en svag, sjuklig 
och andligen oförlöst fader med upplevelsen och bilden av en stark och kärleksfull men också 
mörk, mystisk, skrämmande och ibland psykiskt insufficient moder. Eftersom Paul Jung dog 
då Jung var tjugo år blev Emilie Jung-Preiswerk en i högsta grad levande och stark influens i 
C.G. Jungs liv, på gott och ont. Dessutom var det den välbärgade och mediumistiskt begåvade 
Preiswerk-familjen som kom att möjliggöra den unge Jungs studier, och mellan Jung och 
kusinen Hélène Preiswerk, som blev föremålet för de studier i medialitet som utgjorde 
grunden för Jungs doktorsavhandling, rådde en stark attraktion. I den tidsanda som utmärktes 
av seanser och intresse för ockultism, insåg Jung säkert värdet av den mediumistiska talang 
som han kunde förmodas ha ärvt på mödernet.            
    I Mitt liv har Jung beskrivit atmosfären i det hus där familjen bodde fram till Paul Jungs 
död. Föräldrarna sov i skilda rum, Jung sov i faderns rum. Att äktenskapet var på väg att 
upplösas verkar uppenbart: 
 
Allt möjligt oroande och oförståeligt försiggick … Från dörren till min mors rum kom oroande tecken. En natt     
såg jag en något lysande, konturlös gestalt träda fram, vars huvud framtill var avskuret från halsen och     
svävade framför i luften som en liten måne. Genast uppstod ett nytt huvud, som också skilde sig från kroppen.     
Detta förlopp upprepades sex till sju gånger.163        
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En mycket senare kuslig upplevelse hade Jung sommaren 1920, då han blivit inbjuden av 
British Society for Psychical Research att föreläsa i London. Hans föreläsningar behandlade 
bl.a. The Psychological Foundations of Belief in Spirits och On the Problem of Psychogenesis 
in Mental Diseases. Ett hus på landet hade hyrts för att han skulle kunna tillbringa 
veckosluten utanför London. Efter några nätter i detta hus blev Jung gradvis allt mer illa till 
mods över atmosfären i det rum där han sov. På nätterna kändes luften i rummet kvävande, 
och lukten var obehaglig. Så småningom hördes ljudet av droppande vatten och därefter 
knakande ljud. Då han tände ett ljus försvann alla dessa fenomen.164       
    Jung ställde frågor till de andra gäster som bodde i huset, men han fann ingen förklaring till 
fenomenen, och han började misstänka att det spökade i huset. Enligt Jung bekräftades detta 
antagande av ett par tjänsteflickor från trakten, som kunde berätta att detta spökeri var välkänt 
bland lokalbefolkningen165. Under ett av de sista veckosluten som Jung tillbringade i huset 
hände följande:   
 
… det var en vacker vindstilla natt med månsken; i rummet knakade det och brakade, och utifrån trummade     
regnet mot fönstren. Jag hade en känsla av att det fanns något intill mig, och jag slog upp ögonen. Där, intill     
mig på kudden, såg jag huvudet av en gammal kvinna, och hennes högra vidöppna öga stirrade på mig. Den     
vänstra halvan av ansiktet, under ögat, fattades. Denna syn var så plötslig och oväntad att jag hoppade ur     
sängen med ett skutt, tände  ljuset och tillbringade resten av natten i en fåtölj. Nästa dag flyttade jag in i     
rummet intill där jag sov alldeles utmärkt och inte längre stördes, varken detta eller det följande veckoslutet.166     

 
C.G. Jung och Immanuel Kant 
 
Redan från sitt sextonde år, innan han började på gymnasium i Basel, började Jung läsa 
filosofi; Pythagoras, Herakleitos, Empedokles, Platon och Mäster Eckhart. ”Min forsknings 
stora fynd var emellertid Schopenhauer”, skriver Jung i Mitt liv.167 Schopenhauer ledde 
honom till Kant, som kom att få stor betydelse för Jungs tänkande. Framför allt var det Kants 
studie av spiritualism och hans distinktion mellan noumena och phenomena168 som kom att 
forma Jungs uppfattning om den osynliga världen. Emellertid skiljer sig Jung från Kant då de 
väggar som Kant byggde mellan noumena och phenomena definitivt var solida, medan de för 
Jung, åtminstone tidvis, var transparanta.169     
    Kant förknippade spiritualistiska upplevelser med mental störning. Hur mycket Kants åsikt 
påverkade Jung är osäkert, eftersom Kant inte intresserade sig speciellt för psykopatologi. 
Vad som klart framgår av hans skrifter är att han ansåg att det översinnliga kan kontaktas via 
en upplevelse som initieras med hjälp av en sorts fantiserande. Kant blev senare förvissad om 
att denna sortens fantasi antingen var ett utslag av vidskepelse eller av galenskap. Det står helt 
klart att Jung var av en annan åsikt och detta utgör en definitiv skiljelinje mellan Jung och 
Kant. Kant hängav sig ursprungligen åt fantiserande, som han emellertid höll noga i schack, 
då han ansåg att galenskap kunde undvikas med hjälp av ett klart intellekt och ett moraliskt 
beteende. Ett överdrivet fantiserande skulle riskera att förstöra de väggar som måste skilja 
noumena från phenomena, och det skulle vara både farligt och nedbrytande.170 I princip tycks 
Kants inställning till spiritualism vara att ”…we should not waste our time with either what 
metaphysics or what self-styled mediums claim to tell us about the spirit world. …Any morally 
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good man feels assured of human survival without recourse either to metaphysics or to 
alleged mediumistisk evidence.”171  
    Kants distinktion mellan phenomena och noumena blev betydelsefull för Jung, eftersom 
den hjälpte honom att förstå sin dubbla personlighet. Liksom Kant hävdade Jung att 
distinktionen mellan föremål för kunskap och föremål för tro är nödvändig för en klar 
förståelse av verkligheten. I likhet med Kant i sina mest uppknäppta stunder, skriver Charet, 
gav Jung uttryck för denna övertygelse. Det finns emellertid tecken på att Jung även ansåg att 
de fenomen som är föremålen för tro kan bli föremål för kunskap. I A Review of the Complex 
Theory skrev Jung att: 
 
Den universella tron på andar är ett direkt uttryck för den komplexa strukturen hos det omedvetna. Sanningen     
är att komplexen är de levande beståndsdelarna av det omedvetna psyket, och det är endast genom dem som vi     
kan bestämma dess existens och dess sammansättning … Kungsvägen till det omedvetna … är inte drömmen     
… utan komplexet, som är drömmarnas och symptomens arkitekt.172     
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Självets arketyp 
 
Om Självet skriver Jung i Aion att trots att ”helheten” till att börja med inte tycks vara något 
annat än ett abstrakt begrepp, så är den ändå definitivt empirisk, eftersom den förebådas av 
spontana eller autonoma psykiska symboler. Kvaternitets- och mandala-symbolerna 
förekommer inte bara i moderna människors drömmar. De förekommer också i berättelser och 
monument från alla tidsåldrar och folk, och de symboliserar alltid enhet och helhet. Det som 
vi till en början ser som symboler för ett abstrakt begrepp representerar i själva verket en 
empirisk och påvisbar verklighet.   
     
Liksom animus och anima är helheten alltså en objektiv faktor som självständigt möter subjektet; och liksom 
dessa har en hierarkiskt högre ställning än skuggan, så gör helheten anspråk på en ställning och ett värde som 
överstiger syzygiens. Syzygien tycks åtminstone representera en väsentlig del, för att inte säga två halvor, av 
helheten, nämligen det kungliga bror-systerparet – alltså den spänning mellan motsatser som frambringar det 
gudomliga barnet som symbol för enheten.173  
     
Skuggan, animus, anima och Självet är psykiska faktorer som man kan föreställa sig om man 
har upplevt dem. De kan också förstås av den som känner till mytologi. Skuggan känns igen 
som ”motståndaren”; företrädaren för den ktoniska mörkervärlden. Animus och anima kan 
förstås som den psykiska modellen för alla gudapar. Självet, slutligen, är eidos (idé) för de 
föreställningar om en högsta helhet som man framför allt kan finna i alla monoteistiska och 
monistiska system.174  
 
Självet i Assagiolis Psykosyntes 
 
Assagioli, som själv föredrog benämningen det ”transpersonella Självet”, skrev strax före sin 
död om detta centrala begrepp att ”the transpersonal Self…acts as a source of inner guidance, 
of strength, joy, wisdom and of love. Through an increasing contact with this Self, we liberate 
synthesising energies that organize and integrate the personality, and become able to function 
in the world more serenely and effectively, in a spirit of co-operation and good will.”175   
    I Psychosynthesis skriver Assagioli om Självet, som han ibland kallar ”the spiritual Self”, 
ibland ”the higher Self”, att detta begrepp inte kan förklaras på ett och samma sätt för alla 
patienter. Ibland använder han ordet ”själ”, andra gånger presenterar han som en hypotes att 
det finns inom människan ett högre centrum som många människor har upplevt, några i 
västerlandet och flera i österlandet. Han citerar ibland Buckes Cosmic Consciousness176, 
Ouspenskys Tertium Organum177 eller österländsk och grekisk filosofi för att förklara 
begreppet. Kännetecknen för existensen av ett transpersonellt centrum, som han i likhet med 
Jung kallar Självet, kan vara upplevelsen av frihet, expansion, av kommunikation med andra 
Själv och med verkligheten, och en universell upplevelse.178      
    Även om Assagioli i likhet med Jung, Freud och Fromm använde drömanalys i sitt arbete, 
så föredrog han att arbeta på en medveten nivå, eftersom han ville aktivera vad han kallade 
den transpersonella viljan, som är ett uttryck för det högre Självet. Assagioli använde därför 
ofta guidad dagdröm, inspirerad bl.a. av Leuners symboldrama och Desoilles rêve éveillé.  
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 Assagiolis fokus på meditation och mental utveckling framgår av hans citat av Patanjalis 
Yoga Sutras:    
 
The control of these modifications of the mind is to be brought about through tireless endeavor, and through non-
attachment. When the object to be gained is sufficiently valued, and the efforts towards its attainment are     
persistently followed without intermission, then the steadiness of the mind is secured. The attainment of this     
stage (spiritual consciousness) is rapid for those whose will is intensely alive. Those who employ the will     
likewise differ, for its use may be intense, moderate and gentle.179 
 
För att understryka viljans betydelse i den andliga processen citerar Assagioli följande 
uttalande av D.T. Suzuki: 
 
… the most important fact that lies behind the experience of enlightenment, therefore, is that the Buddha made 
the most streneous attempt to solve the problem of Ignorance and his utmost will-power was brought to bear     
upon a successful issue of the struggle … Enlightenment therefore must involve the will as well as the     
intellect … The Will is the man himself, and Zen appeals to it.180 
 
Wilber; det Sanna Självet 
 
Det sanna Självet har givits många namn; Adam Kadmon, Ruach Adonai, Nous, Purusha, 
Universal Man och Brahman Atman. Självet har vanligtvis ansetts vara det djupaste i 
människan, och mystikerna har kallat denna inre verklighet för ”himmelriket inom oss”, som 
vi skall finna om vi söker i djupet av vår själ. Ofta kallas Självet ”det inre vittnet”, vår ”allra 
innersta natur” eller något liknande. I Vedanta hinduism kallar Shankara Självet för  
 
… the self-existent Reality, which is the basis of our consciousness of ego. That Reality is the Witness of the     
three states of consciousness – waking, dreaming, sleeping – and it is distinct from the five bodily coverings.     
That Reality is the Knower in all states of consciousness. It is aware of the presence or absence of the mind.     
This is Atman, the Supreme Being, the ancient. 
 
Var skall man söka för att finna detta Själv, som inte kan beskrivas på ett vanligt, logiskt sätt? 
Mystikernas svar är entydigt; sök inom dig själv. Därmed menar de inte att Självet finns där; 
de pekar bara ut riktningen. Sanningen är att då vi söker djupt i vårt inre finner vi också det 
yttre, eftersom det inre och det yttre, subjektet och objektet, den som ser och den som är sedd 
är ett och samma, och i denna motsägelse finner vi svaret.181        
    Wilber beskriver en meditationsövning – the Witness Excercise - som utgör summan av de 
olika sätt som mystikerna har använt för att nå bortom kropp och intellekt för att finna det 
transcendenta Självet.182 Efter några minuter i tyst meditation säger meditatören sakta till sig 
själv, medan hon/han försöker att helt och fullt inse sanningen i sina uttalanden:  
 
Jag har en kropp, men jag är inte min kropp. Jag kan se och känna min kropp, och det som kan synas och     
kännas är inte den sanna Observatören. Min kropp kan vara trött eller spänd, sjuk eller frisk, tung eller lätt,     
men detta har ingenting att göra med mitt inre Jag. Jag har en kropp, men jag är inte min kropp. 
Jag har begär, men jag är inte mina begär. Jag inser mina begär, och det som kan inses är inte det sanna 
Vetandet. Begär kommer och går, de strömmar genom mitt medvetande, men de påverkar inte mitt inre Jag. Jag 
har begär, men jag är inte begär.  
Jag har känslor, men jag är inte mina känslor. Jag kan känna och uppleva mina känslor, och vad som kan kännas 
och upplevas är inte den sanna Kännaren. Känslor passerar genom mig, men de berör inte mitt inre Jag. Jag har 
känslor, men jag är inte mina känslor.  

                                                           
179 Assagioli 1992 s 235-236 
180 Assagioli 1992 s 236 
181 Wilber 1998 s 21-23 
182 Wilber anger själv att han lånat övningen från Assagiolis Psykosyntes. 
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Jag har tankar, men jag är inte mina tankar. Jag kan inse mina tankar, och vad jag kan inse är inte det sanna 
Vetandet. Tankar kommer till mig och tankar lämnar mig, med de berör inte mitt inre Jag. Jag har tankar men 
jag är inte mina tankar.  
Efter att ha genomfört dessa stadier av övningen klargör jag för mig själv, sakta och med övertygelse och     
eftertanke följande: Jag är det som återstår, jag är ett centrum av ren medvetenhet, ett orörligt vittne till alla     
dessa tankar, känslor och begär.183     
    
Assagioli själv skulle ha tillagt: ”Jag är ett centrum av ren medvetenhet och vilja.” 
 
Kosmiskt medvetande 
 
Robert M. May, som undervisar, föreläser och skriver om psykologi, religion och mytologi, 
har skrivit Cosmic Consciousness Revisited184 med utgångspunkt från den kanadensiska 
läkaren Richard Buckes klassiska Cosmic Consciousness.185 Bl.a. analyserar May ett antal 
personligheter som är kända för att vara mystiker. Efter en lång och vördnadsfull beskrivning 
av Jungs liv och gärning analyserar May de citat från Collected Works som refererar till 
”mystisk upplevelse” och ”kosmisk upplevelse”. Till sin oerhörda förvåning finner May att 
Jung egentligen inte tror på en mystisk upplevelse!  
 
… He denies the reality of ”superconscious”; he calls mystic at-one-ment, a ”withdrawal from the world of     
consciousness”; he calls the Zen state, ”satori”, ”a state of unconsciousness; he calls ”cosmic consciousness” the 
”lowest level of consciousness”; he says it is a ”delusion” to believe in ”anything like a high level of 
consciousness”; he says that the mystic (Gnostic or alchemical) experience is ”the experience of the 
unconscious”, and finally, he dismisses the mystic experiences described by James186 as ”so called mystical 
experiences”, pointing to the real importance of their mandala dreams! Jung certainly does not speak like a 
mystic. He certainly does not sound like someone who has had a mystical or Cosmic Conscious experience 
himself, as Bucke did. To Jung, the dream vision of the mandala, the symbol of the inner self is the highest 
experience, which he usually equates with the God experience. Jung disparages Cosmic Consciousness as 
”unconsciousness”. This is quite contrary to the experiences of the mystics of all cultures and times who report 
the mystical experience as a profound awakening.187       

 
May är uppenbarligen förbluffad över vad han har funnit i sin analys. Han frågar: Tror Jung 
på Gud? Det svar han finner hos Jung är följande: ”If I assume that God is absolute and 
beyond all human experience, he leaves me cold, I do not affect him, nor does he affect me. 
But if I know that he is a powerful impulse of my soul, at once I must concern myself with     
him…”188  Detta är Jungs credo, och detta credo skiljer honom klart inte bara från Buber och 
Steiner, utan också från alla som upplevt det Kosmiska Medvetandet.  
    Swami Akhilananda är en indisk psykolog och munk av Ramakrishna order. Han är också 
författare till Hindu Psychology.189 Swami Akhilananda har stor respekt för Jung, men han 
skriver ändå att  
 
… Professor Jung seems to conclude that the superconscious experiences are ”vast but dim” without any     
understanding of them. Any man who has had these realizations will laugh at such conclusions. Patanjali,     
Swami Vivakenanda, and Swami Brahmananda give just the opposite point of view. They make it clear that     

                                                           
183 Wilber 1998 s 36-37 
184 May 1991 
185 Bucke, 1837-1902, har kallats ”the father of spiritual psychology. 
186 William James (1842-1910); den kände amerikanske psykolog som Jung och Freud mötte vid deras 
legendariska besök på Clark University i Massachusetts 1909, då både Jung och Freud blev hedersdoktorer.   
187 May 1991 s 204 
188 Jung CW 1978 s 52 
189 Swami Akhilananda 1946 
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samadhi, or the superconscious state, is vivid and definite … So the superconscious is not unconscious; it is     
full of awareness; nay it is Consciousness Itself.190   

 
Rudolf Otto uttrycker samma erfarenhet som Swami Akhilananda då han säger att ”… 
mysticism är den samma i alla tider och på alla platser… tidlös och oberoende av historien 
har den alltid varit densamma”191. Swami Akhilananda citerar också Mäster Eckhart: ”Då 
man accepterar Gud som han är gudomlig, har Guds verklighet inom sig, sprider Gud sitt ljus 
över allting.”192  
 
Jung, Buber och Steiner 
 
Den judiske filosofen Martin Buber och C.G. Jung var praktiskt taget lika gamla, och de 
tillhörde båda den absoluta intellektuella eliten i Europa. Buber genomgick som yngre en 
period med starka andliga upplevelser, och hans intuitiva insikter tog så småningom form i 
hans författarskap, och framför allt i begreppet ”Jag och Du”; en upplevelse av den gudomliga 
närvaron som något Helt Annorlunda. I sin bok The Eclipse of God193 diskuterar Buber 
relationen mellan religion och filosofi, som han åskådliggör med exempel från historien, från 
Spinoza till Sartre, Heidegger och Jung. För Buber innebar uppgiften att leva ett religiöst liv 
att ”hängivet och utan förbehåll leva för den absoluta, sanna essensen”. I motsats till religion 
innebär filosofi, enligt Buber, att en rationell sanning gör det absoluta till ett objekt, från 
vilket alla andra objekt härstammar. Därför, ansåg Buber, bygger religionen på relationen 
”Jag-Du”, medan filosofen betraktar helheten som en upplevelse av ”Jag-Det”. Buber hävdade 
att det som han formulerat angående filosofin också gällde för psykologin.  
    Med denna inställning befann sig Buber i motsättning till Jung, eftersom för Jung innebar 
religion en levande relation med de psykiska processer som är oberoende av medvetandet, 
men som äger rum i psykets fördolda bakgrund. För Jung innebar ordet ”Gud” ett 
självständigt innehåll i psyket. För Buber innebar ett sådant synsätt att Gud förnekades eller 
åtminstone saknades, och han kallade Jung för ”gnostiker” och ansåg honom stå i 
motsatsställning till judisk-kristen tradition. Jung var för Buber någon som endast såg ”själens 
realitet” och som bidrog till ”the eclipse of God in our time”.194 
    Jung var också samtida med Steiner, som under en avsevärd tid i likhet med Jung bodde i 
Schweiz; de två befann sig länge endast en timmes väg med tåg från varandra. Ändå träffades 
de aldrig, trots att Steiner ofta föreläste i Zürich. Wehr förklarar i Jung & Steiner; The Birth of 
a New Psychology195 orsaken till detta förhållande: 
 
The pioneer simply does not have the time and strength to pay proper attention to the apparent competitor;     
occasionally, his attitude is one of disregard or even condemnation. It is only too easy then for pupils and     
overeager disciples, remembering their master’s ”anathema”, to consider the work of the assumed competitor     
inconsequential.196  
 
Troligen är detta precis vad som hänt både inom djuppsykologin och inom antroposofin. En 
dialog mellan antroposofi och jungiansk psykologi har knappast ägt rum, eftersom Steiner 
förkastade psykoanalysen och ansåg ett sådant studium onödigt. Inte heller har representanter 
från den jungianska skolan visat något större intresse för Steiners antroposofi.  
                                                           
190 Swami Akhilananda 1946 s 26 
191 Otto 1932 s XV 
192 Swami Akhilananda 1946 s 9 
193 Buber 1952 
194 Wehr 1987 s 471-472 
195 Wehr 2002 
196 Wehr 2002 s 36 
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    Steiner var clairvoyant, och hans attityd till denna talang var att det inte var gåvan som var 
viktig; det är vad man uträttar med sin gåva som räknas. Han utforskade de mysteriösa 
fenomenen med ett klart intellekt; ”han var som en den andliga världens Faraday, som 
istället för att leka med elektriska och magnetiska fenomen fann en väg att göra dem 
användbara.”197  
    I likhet med Jung var Steiner ensam i sitt sökande: ”Ingen ville lyssna, bara ibland kunde 
någon föra fram något spiritualistiskt, och då var det jag som inte ville lyssna. För mig 
föreföll det som en absurd väg att närma sig det andliga”198 Wehr kommenterar detta 
uttalande av Steiner: På denna punkt tycks skillnaden mellan Steiner och Jung inte kunna 
överbryggas. Jung sökte råd från folk som ”experimenterade med atavistiska själskrafter”, 
vilket för Steiner var en helt och hållet motbjudande idé.199  
    Även om Jung och Steiner aldrig möttes, så erkände Steiner att psykoanalysen är ett sätt för 
människor att komma ifrån materialismen och att komma i kontakt med själen. Han yttrade en 
gång i en föreläsning att medan han själv var intresserad av den underliggande realiteten, så 
var Jungs fokus att befria människor från psykologiskt lidande. Steiner själv intresserade sig 
inte för innehållet i den psykologiska processen, och han analyserade endast i undantagsfall 
drömmar.                      
    Några aspekter av Jungs och Steiners terapeutiska inriktningar förefaller vid en första 
anblick mycket lika. Vid ett närmare studium visar det sig emellertid att Steiners imagination, 
som först tycks likna Jungs aktiv imagination, i realiteten är helt olika denna.200 Steiners 
imagination följer efter speciella tankeövningar och utgörs av ett högre medvetandetillstånd, 
bortom det vanliga medvetandet. Jungs aktiva imagination, däremot, är snarast ett flytande 
tillstånd mellan vakenhet och dröm, inom ramen för det vanliga medvetandet.      
    Jung använder begreppet mysterium coniunctionis; Steiner talar om intuition. Steiners 
intuition har en sakramental karaktär. Jungs begrepp innebär föreningen av två motsatta 
element, ett tema som berör de djupast mänskliga mysterierna och som Jung endast lyckades 
arbeta med under den senare delen av sitt liv. Ändå är mysterium coniunctionis inte identiskt 
med Steiners intuitiva medvetandenivå.201   
    Spirit med Steiners terminologi är inte identiskt med Jungs det omedvetna. Kallelsen från 
spirit ljuder enligt Steiner från en ursprungligen omedveten sfär in i vårt medvetande. På detta 
sätt börjar spirit kommunicera med det medvetna jaget” som är omgivet av själen.202    
    Både Jung och Steiner skrev självbiografier, som visar på hur olika dessa två stora män var. 
Jungs biografi karaktäriseras av en innerlighet, ”utan vilken en hängivenhet till ett själsligt liv 
är omöjlig”, skriver Wehr. Jungs självbiografi är en inre biografi; en själens memoar. Steiners 
biografi är motsatsen till Jungs; så fokuserad på yttre omständigheter att den är tråkig. 
Jämförelsen visar på två helt olika attityder; en själ som är en inre verklighet, och en ande 
som är verksam ute i världen.203 

 

                                                           
197 Wehr 2002 s 53 
198 Wehr 2002 s 68 
199 Wehr 2002 s 69 
200 Wehr 2002 s 197 
201 Wehr 2002 s 149 
202 Wehr 2002 s 166 
203 Wehr 2002 s 11-12 
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6. Diskussion 
 
Man’s higher nature rests upon man’s lower nature, needing it as a 
foundation and collapsing without this foundation. (Abraham Maslow)                  
                                                                             
”Lägre” andlighet och ”högre” andlighet 
 
Redan i början på 1800-talet fanns det en erfarenhet av det uppenbara förhållandet att allting 
som har att göra med de osynliga världarna inte har samma värde. G.H. von Schubert skrev 
1814 i Die Symbolik des Traumes att 
 
… den mänskliga kroppens lägre organ … är känsliga för andliga influenser utifrån, men de kan förmedla     
budskap från högre såväl som lägre andliga världar … den motsägelsefulla röst som vi hör inom oss som     
manar oss till tankar och handlingar som är oförenliga med vår naturliga personlighets tankar och handlingar     
härhör från  vårt ”samvete”, som kan uttrycka antingen våra goda eller våra dåliga mentala idéer.204     
 
Med denna insikt blir det nödvändigt att skilja mellan de olika nivåerna i det omedvetna 
psyket. En oförmåga att göra denna distinktion blev särskilt bekymmersam inom den 
spiritualistiska rörelsen, som var oerhört populär kring det förra sekelskiftet och en av de 
absolut starkaste influenserna i Jungs teorier.   
    Då det gäller förståelsen av spiritualism, de lägre ockulta fenomenen och magiska 
manifestationer är det viktigt att, i likhet med Assagioli, skilja mellan de olika nivåerna av det 
som är omedvetet. I detta sammhang, med fokus på definitionen av djuppsykologi och 
höjdpsykologi som två olika psykologiska inriktningar, är det därför nödvändigt att granska 
de ockulta och ”mystiska” tillstånd som mycket ofta oförtjänt anses vara ”andliga 
upplevelser” och kommunikation med en ”högre makt”.   
    Jag har inte funnit något uttalande eller någon händelse från Jungs liv som skulle tyda på 
att han aktivt ”sökte kontakt med högre energicentra” eller fokuserade på en ”högre andlig 
utveckling”. Jung förlitade sig helt på den psykiska processens långsamma dans mot de 
”högre” arketyperna. Jungs ockulta intresse riktade sig mot uttryck för ”extrasensory 
perception”; ESP. ESP har definierats som ”awareness of or respons to, an external event or 
influence not apprehended by sensory means”. Numera kallas sådana fenomen ofta för psi, 
eftersom man då slipper teoretiska förklaringar, vilket begreppet ”extrasensory perception” 
fordrar. Psi kan därför omfatta så olika ockulta fenomen som telepati, clairvoyance, 
synkronistiska manifestationer och poltergeits.205 Denna definition av de ockulta fenomenen 
är mycket vid, och poltergeists och clairvoyance befinner sig vid två vitt skilda poler av alla 
de fenomen som innefattas i detta begrepp. Jungs intresse riktade sig huvudsakligen mot de 
”lägre” manifestationerna.    
  
Är Jungs analytiska psykologi transpersonell? 
 
Att försöka svara på frågan om Jungs analytiska psykologi är transpersonell innebär först och 
främst att ställas inför ett semantiskt problem. Andra beteckningar på psykologiska skolor 
som anses innefatta den andliga dimensionen är Psykosyntes (Assagioli), holotropisk terapi 
(Grof), Integral Psychology (Wilber), kosmiskt medvetande (Bucke), The Work (Gurdjieff, 
Ouspensky), eller helt enkelt transpersonell psykologi, holistisk psykologi, spiritual 
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205 ”Noisy ghosts”; Deutsch and Fishman 1963 s 1421 
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psychology, sacred psychology eller hight psychology. En annan svårighet är att definiera det 
svenska ordet ”andlighet”, som är minst lika mångtydligt som det engelska ”spiritual”.  
    De flesta skolbildande psykologer har helt enkelt valt en beteckning för sin inriktning som 
skall definiera dem själva och klargöra vilken inriktning de inte tillhör. Så kallade Jung sin 
psykologi för Analytisk Psykologi för att markera skilsmässan från Freud och psykoanalysen, 
även om de båda skolorna är lika analytiska. Wilber, som räknats till de mest framträdande 
inom Association for Transpersonal Psychology, tog avstånd från denna samling av disparata 
inriktningar, som han i slutet på 80-talet insåg att han inte ville identifiera sig med, och han 
kallar numera sin psykologiska inriktning för Integral Psychology.     
 
Transpersonell Psykologi; en väg till self-transcendence 
 
Ordet ”transpersonell” betyder ”bortom masken”, och det centrala begreppet inom den 
förening av psykologisk och andlig erfarenhet, som den transpersonella inriktningen 
representerar, är self-transcendence; en upplevelse som är djupare, högre och vidare än den 
medvetna personlighetens, På sin högsta nivå har denna upplevelse också en kosmisk 
förankring. År 1976 hade jag själv tillfälle att uppleva den enorma entusiasmen under de 
första åren av de transpersonella konferenserna i Asilomar i Kalifornien. Då räckte det att man 
ville arbeta för att förena psykologi och andlighet för att man skulle kalla sig transpersonell.          
    Ken Wilber har beskrivit den splittring som så småningom uppträdde i den transpersonella 
rörelsen, då det började bli uppenbart att olika intressen utkristalliserades till den grad att vad 
som skiljde de olika grupperingarna åt började bli mera väsentligt än vad som förenade dem. I 
en intervju berättar Wilber om utvecklingen under 80-talet: 
    
… the basic difficulty is that transpersonal psychology, to its great credit, was the first major school of     
present-day psychology to take spirituality seriously. Yet because there is a great deal of disagreement as to     
what actually constitutes spirituality itself, there is a great deal of disagreement as what constitutes     
transpersonal psychology. These are not minor inner tensions as one might find in, say, the various schools of     
psychoanalysis or Jungian psychology. They are instead major internal divisions and barbed disagreements as     
to the nature, scope and role of transpersonal psychology itself. This makes the field more rife with political     
schisms and warring ideologies. This is why, I believe, that in three decades, and aside from one or two     
specific theorists, the actual school of transpersonal psychology has had no major impact outside of the Bay     
Area, and it is today, many people agree, in an irreversible, terminal decline.          

 
Wilber anger de fyra olika grupperingar som utkristalliserades under de första dynamiska åren 
av den transpersonella rörelsen. Den första är den magisk-mytiska gruppen. Denna inriktning 
representerar en viktig dimension, men enligt Wilber har den ingen förbindelse med de högsta 
eller de lägsta regionerna av varandet. Den blandar samman för-rationella mytiska begrepp 
med en post-rationell andlig upplevelse, och den kan därför sägas vara typisk för New Age. 
    En annan gruppering har som sitt fokus förändrade medvetandetillstånd. Dessa kan uppnås 
antingen med hjälp av olika droger, numera oftast ayahuasca, eller med dynamiska 
andningstekniker. Wilber anser att denna inriktning ofta, även om inte alltid, är förankrad i 
vad han kallar ”eco-primitivism” och innebär en återgång till en romantiskt färgad upplevelse, 
som distanserar den transpersonella psykologin från de dominerande idéströmningarna i den 
övriga världen. Den tredje gruppen, som ofta allierar sig med den ovanstående gruppen men 
som begreppsmässigt är helt olik denna, är den postmoderna grupp som försöker se ”nondual 
awareness through the lens of pluralistic relativism, postmodern critiques of universalism, 
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and occasionally intense attacks on the perennial philosophy”. Wilber kallar denna 
gruppering ”post-modern transpersonalist”.206           
    Den fjärde gruppen som Wilber beskriver är the integral approach som numera är Wilbers 
egen. Han anser att Integral Psychology inkluderar de föregående, men att man med en 
integral approach undviker att alienera sig från samhället i övrigt. Därför måste de mest 
extrema yttringarna av New Age undvikas. Man kan t.ex. inte introducera helande kristaller 
eller psykedeliska droger på universiteten.207      
 
Wilber delar i stora drag den jungianska uppfattningen om arketyperna; han 
håller nästan helt och hållet med om det jungianska perspektivet och anser sig i 
detta avseende vara jungian. Däremot håller han inte med om att kollektivt är 
synonymt med transpersonellt. Han anser att arketyperna i huvudsak tillhör den 
magiska och mytiska nivån och att mycket litet hos dem är transpersonellt. De är 
inte bärare av någon transpersonell eller verkligt andlig medvetenhet. Sanningen 
är att de flesta arketyper snarare har en regressiv effekt och att de utgör tyngder 
som motverkar en högre andlig utveckling. De behöver snarare övervinnas. Att 
arketyperna är kollektiva betyder bara att de är allmänt förekommande.  
 
De nu så populära böckerna om gudar och gudinnor kan enligt Wilber knappast kallas 
”andliga” eller transpersonella. Gudarna och gudinnorna tillhör vårt kollektiva arvegods; 
Hestias tålamod och lugn, Afrodites sexualitet och sensualitet och Artemis’ styrka och 
självständighet. Dessa gudinnor representerar inte transpersonella medvetandeformer, snarare 
några typiska och vardagliga jag-begrepp och roller, som är tillgängliga för både män och 
kvinnor. De flesta jungianska arketyper är magiska och mytiska. Några få av dem – ego och 
persona - befinner sig på person-nivå, och några av dem – den vise, Självet och mandalan - är 
”svagt transpersonella”, men de är blodfattiga i jämförelse med vad vi kan finna i de 
transpersonella domänerna. Som exempel nämner Wilber de arton stadierna av transpersonell 
utveckling i den tibetanska buddhismens Mahamudra-tradition. Dessa stadier förekommer 
inte i några myter, eftersom de inte har sitt ursprung i vanliga vardagserfarenheter. Därför 
stöter vi aldrig på de högre transpersonella stadierna hos Hera, Demeter, Guldlock, Artemis, 
Persefone eller Hans och Greta, och sällan hos Robert Bly, James Hillman, Edward Edinger, 
Marie-Louise von Franz eller någon annan av de stora jungianska teoretikerna.208            
 
… I mycket djupa kontemplativa medvetandetillstånd börjar man förstå att hela Kosmos framträder direkt från 
Tomheten, från den ursprungliga renheten, från Nirguna Brahman, från Dharmakaya, från den namnlösa     
gudomen, den strålande Ein Sof, och de första Former som framträder ur denna Tomhet är de grundformer av     
vilka alla lägre former har sitt vara. Dessa former är de verkliga arketyperna, en term som betyder     
’ursprungsmönster’ eller ’primärform’.209   
 
Regression och progression; djup och höjd 
 
Hos Jung kan man tidigt urskilja två alternativa inriktningar i den psykiska processen då han 
skriver att ”om det finns en psykoanalys, så måste det också finnas en psykosyntes, som 
                                                           
206 Som exempel på denna inriktning anger Wilber bl.a. rogeriansk och humanistisk psykologi, World Council of 
Churches, Greenpeace, politisk korrekthet, djurens rättigheter och eco-psykologi. Jag kan själv tillägga det 
svenska Miljöpartiet.  
207 Ken Wilber on Line, http://wilber.shambala.com/html/interviews/interview1220.cfm/åtkommen 2005-05-27 
208 Wilber 1996 s 223-225 
209 Wilber 1996 s 225-226 
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skapar framtida händelser i enlighet med samma lagar”.210 Jung kände väl till Assagiolis 
Psykosyntes, och säkerligen kände han också till svensken Poul Bjerre, som deltog i den 
internationella psykoanalytiska konferensen i Weimar 1911, och som i likhet med Assagioli 
har kallat sin inriktning för Psykosyntes. Jung försökte förgäves intressera Freud för det 
”prospektivta synsätt” som han berört redan i sin doktorsavhandling. Då sprickan mellan dem 
vidgades och brytningen blev definitiv tvingades Jung av de omedvetna krafterna att istället 
sjunka in i djupet.       
    Fromm observerade regressiva tendenser hos både Jung och Freud, och han gav dessa 
tendenser benämningen nekrofili; en kärlek till död och förruttnelse. Detta för omedelbart 
tanken till ”dödsdriften”, Thanatos211, som Freud skulle komma att intressera sig för. Då 
Fromm beskrev nekrofili medgav han att den har stora likheter med Freuds dödsdrift. 
Skillnaden ligger i intensiteten hos uttrycket, och Fromm ansåg inte att dragningen till död 
och föruttnelse finns medfödd, utan att den är förvärvad. Han såg istället den nekrofila 
karaktären som en elakartad form av den karaktärsstruktur i vilken Freuds anala karaktär 
ingick som en godartad form.  Fromm insåg också att den starka progressiva och livgivande 
kraften hos Jung tog överhanden och balanserade de destruktiva krafterna i hans psyke.212     
    Fromm uppmärksammade också de två olika komplimentära vägarna mot helheten; den 
regressiva rikningen och den progressiva riktningen. I de stora religioner som uppstod mellan 
1500 och 500 B.C.E. såg han den gemensamma tanken att människan har att välja mellan att 
röra sig framåt eller bakåt, och med denna insikt inspirerade han den kommande 
transpersonella psykologin.       
 
Jung och spökerierna 
 
Till skillnad från Kant gav Jung aldrig upp sitt intresse för spökerier. Då jag kom till Zürich 
och Jung Institut för att eventuellt utbilda mig till analytiker, uppsökte jag, som seden 
åtminstone då på det tidiga 80-talet var, tre olika analytiker för att intervjua dem och bilda 
mig en uppfattning om jag skulle välja någon av dem för min läroanalys. Ett av mina tre 
intervjuoffer var en äldre dam, som hade varit på institutet i årtionden och som därför hade 
känt Jung väl. Hon frågade mig vad jag hade för terapeutisk erfarenhet, och jag svarade att jag 
bl.a. gått i analys i Sverige, men att jag på senare tid hade studerat psychosynthesis. ”What is 
psychosynthesis”, frågade den gamla damen, och jag svarade att ”it’s spiritual psychology”. 
Den gamla damen lutade sig fram emot mig och sade i halvt viskande ton: ”I’ll tell you a 
secret … professor Jung was very spiritual … at the end of his life he was very interested in 
… ghosts!”  
    Kant hade entydiga reservationer gentemot spiritualistiska aktiviteter. Han ansåg, i likhet 
med den mycket senare Assagioli, att den avgörande faktorn är den mänskliga viljan, och han 
hävdade att religionen uppfyller sin funktion då den tjänar moralens syften. För Kant var 
religionen en komplex struktur som innefattar de tre klassiska funktionerna tanke, känsla och 
vilja. Framför allt tycks Kant ha sett det onödigt att konsultera medier: ”Varje moraliskt 
oförvitlig man är övertygad om mänsklig överlevnad, utan att förlita sig på vare sig metafysik 
eller så kallat mediumistiskt bevis.” Han ansåg också att ”den moraliska människan kommer 
inte till himlen; hon är redan där, här och nu”213.      
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211 Själv använde Freud aldrig denna benämning. 
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Grofs holotropiska terapi 
 
Av de olika psykoterapeutiska inriktningar som jag tagit upp i mitt forskningsavsnitt är 
Stanislav Grof den ende som med sin holotropiska terapi entydigt accepterat de jungianska 
arketypernas dynamik, det omedvetnas kreativa och framåtsyftande funktion och begreppet 
individuationsprocessen som en definitivt ”andlig” dimension .   
    I slutet av 70-talet hade jag själv tillfälle att delta i ett heldagsseminarium med Grof. Han 
talade oavbrutet, som i trance, och som jag minns det utan någon nämnvärd dialog med sitt 
auditorium. Detta var under det relativt tidiga skede i Grofs LSD-initierade terapeutiska 
verksamhet då han övergått till att låta patienten helt och hållet försjunka i drogupplevelsen 
med förbundna ögon. Eftersom jag hade mycket god kännedom om effekterna av LSD 
förvånade det mig att Grof verkligen trodde att denna upplevelse skulle utgöra en omedelbart 
och varaktigt personlighetsförändrande och på ett andligt och moraliskt plan livsförändrande 
erfarenhet, enbart genom drogens inverkan på psyket. Han vidrörde överhuvud taget inte hur 
drogupplevelsen skulle integreras och förankras i patientens dagliga liv.214  
    Vad Grof, åtminstone under denna tid, hade gemensamt med Jung förefaller att vara en 
förståelse av mötet med det omedvetna i sin helhet som en ”andlig” upplevelse, utan någon 
distinktion mellan högre och lägre energier. Inte heller har någon av dem berört behovet av en 
andlig disciplin, t.ex. meditation, som skulle bidra till att utveckla ett starkt mentalt fokus, och 
de nämner överhuvud taget inte betydelsen av etik och moral. Kant, till skillnad från Jung och 
Grof, betonade vikten av ett klart mentalt fokus och ett moraliskt beteende. Kant står i detta 
avseende nära höjdpsykologerna, och höjdpsykologin befinner sig just på denna punkt helt 
klart i samklang med Kant.     
     
Jungs negativa moderskomplex 
 
Jung skiftade ständigt i sin åsikt om huruvida ockulta fenomen är uttryck för personliga 
komplex, eller om de utgör självständiga fenomen. I Jung: His Myth in Our Time 
kommenterar Marie-Louise von Franz’ Jungs spökupplevelse i huset på den engelska 
landsbygden: ”… although in this early period Jung regarded ’spirits’ as ’only’ psychic 
complexes, he changed his position in his later work. It is difficult to see how a ’place-bound’ 
spook, for example, could have been evoked through a person’s complexes.”215 
    Enligt Charet är det uppenbart att Jung under sina tidigare år, inspirerad av Kant och 
Schopenhauer, ansåg att källan till de spiritualistiska fenomenen låg inom individen själv. 
Detta innebar en åsikt som skiftat från att vara förankrad i metafysiken till att vara 
psykologiskt förankrad. Det finns tecken som talar för att denna formella och intellektuella 
slutsats inte kunde överbrygga den djupa klyvning och instabilitet som Jung upplevt inom sig 
själv sedan barndomen, men den hjälpte honom att förstå konsekvenserna av denna 
klyvning.216      
    Jung var övertygad om att “andarna” utgör vetenskapliga bevis på de omedvetna 
komplexens självständighet, och att de därför är verkliga. Utifrån känslor och subliminal 
perception kan den oberoende existensen av “andar” vara föremål för tro. Denna distinktion 
                                                           
214 Då föreläsningen avslutades inträffade något som etsade sig fast i mitt minne. Då Grof tackade sitt auditorium 
tillade han att speciellt ville han tacka den dam, som råkade sitta bakom mig, för hennes ”mental support”. 
Damen i fråga hade såvitt jag kan minnas inte yttrat sig under föreläsningen. Jag hade ingen personlig relation 
till henne, men jag hade haft tillfälle att observera henne under en längre tid. Hon var troligen den äldsta kvinnan 
i denna grupp, alltid mycket tillbakadragen och tystlåten, nästan självförsjunken. Vad som slår mig idag är att 
hon representerade modersarketypen; en anima som starkt påminner om Jungs mörka, mediala anima. 
215 von Franz  1975 s 58 
216 Charet 1993 s 287-288 
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mellan två olika sätt att förstå vad “andar” är reflekterar den klyvning som kan iaktagas i Jung 
själv; hans psykologiska förståelse av “andar” som omedvetna komplex och hans egna 
upplevelser av realiteten i andevärlden. Förklaringen till denna tudelning trodde Jung sig 
kunna blottlägga med hjälp av Kants distinktion mellan phenomena och noumena. I likhet 
med Kant hävdade Jung att det är väsentligt att förstå skillnaden mellan föremål för kunskap 
och föremål för tro för att skapa sig en klar bild av verkligheten.217        
    Jungs brittiska spökupplevelse är utan tvekan, även med hans egen definition, ett uttryck 
för hans negativa och ockulta anima, och troligen var det hans negativa moderskomplex som 
spökade, uppväckt av de negativa energier som fanns i huset. Den stora frågan är varför 
British Society for Psychical Research hyrde just detta hus, och varför Jung gavs just detta 
problematiska rum!  
 
Den negativa animan än en gång 
 
Det finns en märklig parallel mellan Jungs kommentarer om Hélène Preiswerk och några av 
hans kommentarer om miss Frank Miller. Hélène, som var Jungs kusin, gifte sig aldrig. 
Hösten 1903 blev hon föremål för ett frieri, men hennes friare läste Jungs avhandling och 
drog snabbt tillbaka frieriet. Uppenbarligen blev han rädd att Hélène skulle föda defekta 
barn.218 Familjen Preiswerks medlemmar blev mycket upprörda då de insåg karaktären av 
Jungs seanser med Hélène, de ångrade det ekonomiska stöd de gett Jung, och ämnet Jung och 
Hélène nämndes aldrig mera. Många år senare yttrade Jung att Hélène dog 26 år gammal och 
att hon strax före sin död regredierade till ett stadium av ett tvåårigt barn. Enligt medlemmar 
av familjen Preiswerk dog Hélène av tuberkulos och begravdes två dagar senare, på sin 30:de 
födelsedag, utan att någonsin ha regredierat.219     
   Om miss Miller meddelade Jung att hon varit Flournoys patient, att hon insjuknade i 
schizofreni efter att ha återvänt till USA och att hon blivit ”entirely deranged”. Hennes 
amerikanske läkare hade, enligt Jung, skrivit till honom och lovprisat hans utläggning av 
fallet, som enligt denna läkare var så utförlig att han själv inte kunnat göra det bättre. Senare 
utforskningar har visat att denna läkare mycket väl kände till Jung och hans berömmelse.220  
    Flournoy nämnde aldrig något om att miss Miller skulle ha varit hans patient. Han 
lovordade ”the firmness of her reason counterbalancing the inclination of her temperament … 
always kept her from being wrecked on the flowery slopes of occult philosophy”. Som 
slutresultat producerade miss Miller enligt Flournoy, ”fragments of sane psychological 
observations”, inte några fantastiska uppenbarelser.221 Varför hade Jung ett intresse av att 
framställa både Hélène Preiswerk och miss Miller som sjuka, vilket sannolikt inte stämde med 
verkligheten? Kanske kan ännu ett citat sprida ljus över detta mysterium: 
 
I was in my consciousness an active thinker accostumed to subjecting my thoughts to the most rigorous sort of     
direction, and therefore fantasizing was a mental process that was directly repellent to me. As a form of     
thinking I held it to be altogether impure, a sort of incestuous intercourse, thoroughly immoral from an     
intellectual point of view… it was against all the intellectual ideals I had developed for myself, and so great     
was my resistence to it, that I could only admit the fact in myself through the process of projecting my     
material into Miss Miller’s. Or, to put it even more strongly, passive thinking seemed to me such a weak and     
perverted thing that I could only handle it through a diseased woman.222 
                                                           
217 Charet 1993 s 289-290 
218 Zumstein-Preiswerk 95-96, 104-105 
219 Charet 1993 s 158 
220 Miss Miller var tydligen intagen för vård på sjukhus men utskriven efter en vecka. Hon uppgav själv att hon 
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Jungs problematik känns välbekant. Han använder t.o.m. begreppen ”impure”, ”incestous 
intercourse”, ”immoral”, ”diseased woman” och ”perverted”. Den mediumistiska miss Miller 
har sannolikt väckt upp bilden av modern och hans längtan efter att komma henne nära, och 
eftersom han aldrig möter miss Miller i det verkliga livet, så kan han projicera vad som helst 
på hennes person, och hon är praktiskt taget ofarlig. Han har lärt sig att se kvinnor som 
underlägsna, perverterade och sjuka varelser, och samtidigt som det är just dessa egenskaper 
han föraktar, så är det just dessa ofta instabila mediumistiska kvinnor som väcker hans längtan 
efter närhet, och just därför kan han inte låta bli att nedvärdera dem. Han hade också ett behov 
av att se dem som patienter för att i sin egen roll som läkare kunna komma dem nära, utan att 
riskera sin etablerade identitet i en alltför personlig relation.    
 
Jungs ”psykologism” 
 
En typ av kritik som ofta riktats mot Jung och Analytisk Psykologi är den otvivelaktiga 
tendensen till ”psykologism”. En av dessa kritiker var baron von Gebsattel, som sällade sig 
till Bubers kritik av Jungs tendens att sätta ”den inre Guden” framför bibelns personlige Gud. 
”Den bild av människan”, hävdade von Gebsattel, ”som är grunden för den jungianska 
psykologin, innefattar möjligen inre upplevelser, men den auktoritet som skulle kunna fatta 
beslut vis-á-vis det omevetna saknas.” Von Gebsattel sammanfattade sin tveksamhet i 
följande lättfattliga uttalande: ”If this is not psychologism, then one might just as well call an 
elephant a daisy and claim to be a botanist.”223 Samma invändning mot Analytisk Psykologi 
har gjorts av Frankl.224 Von Gebsattels kritik av bristen på en auktoritet som skulle kunna 
fatta beslut vis-a-vis det omedvetna är nära nog identisk med Assagiolis kritik av bristen på en 
plats för och en analys av ”viljan” i Jungs psykologi.     
    Ordet ”Gud”, enligt den judiske filosofen Martin Buber det mest explosiva alla människans 
ord, var för Jung en beteckning på ett psykiskt fenomen. Detta var för Buber blasfemi, och 
Guds ”Du-natur” var på detta sätt förnekad, eller åtminstone negligerad av Jung. Bubers 
slutsats var att Jungs psykologi var gnostisk, och att den därmed stod i motsats till en judisk-
kristen gudstro.  
    Detta var för Jung mycket provocerande, eftersom attributet ”gnostiker”, som resolut och 
utan diskussion pålagts honom, var ungefär det värsta svärord som inte bara en judisk teolog 
utan även en kristen teolog under denna tid hade att ta till.225 Om och om igen försökte Jung 
förklara, att när han talade om Gud, så talade han som psykolog, och att han endast kunde 
tillåta sig att använda den psykologiska erfarenheten som basen för sitt inhämtande av 
kunskap. Han försökte förklara att då han använde ordet ”Gud”, så avsåg han endast de 
”demonstrerbara psykiska mönster” som utan tvekan är ”shockerande verkliga”. Som en 
empirisk vetenskap kan psykologin inte bestämma i vilken grad denna upplevelse härhör från 
närvaron av en metafysisk gudomlighet, skrev Jung: ”Jag tvivlar inte på hans (Bubers) 
övertygelse om hans levande relation med ett gudomligt Du, men jag är,som alltid, av åsikten 
att denna relation först och främst riktar sig mot ett psykiskt innehåll, som han definierar på 
ett sätt och påven på ett annat.”226        
    Jung hävdade också publikt att det var Bubers brist på psykiatrisk erfarenhet som var 
orsaken till att han inte förstod vad det var som Jung försökte förklara. Buber å sin sida 
anklagade irriterat Jung för att överträda gränserna för den psykologiska vetenskapens revir 
då han yttrade sig om ett teologiskt begrepp, som ”sanningen i gudstron”. Han replikerade, 
riktat mot Jung, att ”psykologi, som behandlar mysterierna utan förståelse av trons attityd till 
                                                           
223 V.E. von Gebsattel 1947 s 36 
224 Frankl 1959 s 44-45 
225 Wehr 1987 s 471-472 
226 CW X1 s 660 



 47

mysteriet är en modern manifestation av gnosis… som är den verkliga fienden till trons 
verklighet.”227 Relationen mellan dessa båda giganter var dömd från början. Jung tyckte inte 
att han upplevde någon konflikt mellan dem på det personliga planet; det var bara det att 
Buber inte begrep vad Jung pratade om …228     
    Richard Noll återger i Jungkulten en episod som han anser åskådliggör vad han kallar Jungs 
”paradoxala metoder som föreföll ge uttryck för hans nationalromantiska tro på den inre 
gudens förvandlingskraft”. Käthe Bügler, en tysk utbildningskanditat, har berättat att hon i 
början av sin analys med Jung blev chockerad då en av Jungs första frågor till henne var: ”Var 
är Gud? Innuti eller utanför?” Samtidigt höll han sin handflata mot hjärtat, pekade sedan 
dramatiskt utåt, för att sedan åter lägga handen på sitt bröst.229 Möjligen har Noll missförstått 
vad denna dramatiska demonstration handlade om. Jag misstänker att den snarare handlade 
om den jungianska inre Guden och den buberianska yttre Guden, och därmed om en introvert 
eller extravert inställning till den gudomliga närvaron.  
    Jungs tendens till ”psykologism” framgår också klart i hans förord till Suzukis Introduktion 
till Zen-buddhism. Vad Jung menar då han säger sig respektera upplevelsen av satori och Zen 
”generellt sett” är för mig oklart. Klart är emellertid att för Jung är satori ett psykologiskt 
tillstånd, för att inte säga ett problem, som måste förstås utifrån ett psykologiskt, eller rent av 
psykopatologiskt synsätt. För Jung är det ointressant om upplevelsen av satori är sann eller 
falsk; det enda som betyder något är att individen har en upplevelse, som därmed är en 
realitet.  
    För buddhisten är nirvana och samsara ett och samma tillstånd, skriver post-jungianen 
Elkins.230 Han demonstrerar därmed en drastisk avvikelse från det klassiska jungianska 
synsättet med skuggan som något som måste övervinnas med hjälp av rationell analys.     
    Jungs ”psykologism” uttrycktes också i hans inställning till konst. Han yttrade sig gärna om 
sin tids konst men uttryckte samtidigt att han endast kunde relatera till den, om han förstod 
vad konstnären ville förmedla. Han beklagade att konstnärerna inte själva förstod vad de 
gjorde. Utan tvekan försökte Jung inte att uppleva konst och litteratur; han ville kunna förstå 
dem utifrån sin roll som läkare och psykolog, och han ville kunna relatera de konstnärliga 
uttrycken till arketyperna.231 ”Känslofunktionen” var definitivt Jungs ”mindervärdiga 
funktion”.       
 
Jung och Steiner 
 
Liksom Öst och Väst i Kiplings bevingade ord, så möttes aldrig någonsin Jung och Steiner, 
trots att dessa två prominenta tänkare levde under samma tid och i samma land. Om dessa två 
giganter skriver den danske idéhistorikern Jes Bertelsen, som mycket ingående har studerat 
dem båda.   
    Då Bertelsen studerar Jungs förståelse av människans utveckling och jämför den med 
Steiners, så är det något som omedelbart fångar hans blick. Jung är, som Bertelsen beskrivit 
honom, tantriskt orienterad medan Steiner är yogiskt orienterad. Han menar inte att Steiner är 
helt igenom yogisk, för det är han inte; inte heller är Jung helt igenom tantrisk, men dessa 
begrepp beskriver karakteristiska strukturer hos dem. Steiner ger förhållandevis konkreta råd 
om hur man skall meditera, han anvisar olika metoder för att utveckla imagination, inspiration 
och intuition. Han har utvecklat en detaljerad pedagogik och uttalar sig om hur man kan 
undvika att barnen kommer på avvägar. Han har utarbetat principer för kosten och om vad 
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man skall äta eller inte äta. Han har använt sin klarsyn för att undervisa och visa på de rätta 
vägarna, han har velat möjliggöra en bättre start för människan, och han har velat göra det 
lätttare för henne att kanalisera sin energi i den rätta riktningen.    
    Jungs grundprincip var det diametralt motsatta engelska don’t interfere; ”blanda dig inte i!” 
Detta är en princip som Jung försökte leva efter då han närmade sig andra individers 
psykologiska system; Jungs attityd var på detta sätt tantrisk. Han satte inte upp några regler, 
och han bromsade inte. Tvärtom försökte han att låta individen själv finna tendenserna inom 
sig, och resten överlät han till de helande krafter som han var förvissad om fanns hos alla 
människor. Detta gör att hans metod är mycket långsam, och det krävs ansenliga mängder av 
tid, tålamod och pengar för att den jungianska analysen skall ge resultat. 
    Som ett exempel på Jungs tantriska attityd återger Bertelsen ett av hans fall. En välbärgad 
ämbetsman vände sig till Jung, och problemet var att han hade ett dåligt förhållande med sin 
fru. Därför går han då och då ned till de små gatorna i Zürich där det finns prostituerade, och 
hans problem är att han inte kan berätta detta för frun. Jung hade mannen i analys i fyra år, 
och drömmarna talade sitt tydliga språk; mannen borde berätta för sin fru om sina snedsteg. 
Fastän detta är uppenbart för Jung, så säger han ingenting och ger inte något råd. Han väntar i 
fyra år tills mannen själv inser det. ”Detta är tantra!” utbrister Bertelsen.232      
    Då det gäller attityden till drömmar befinner sig Jung och Steiner i skarp kontrast till 
varandra. Den jungianska attityden till drömmar är att låta drömmarna komma fram, vilken 
nivå av psyket de än kommer från, och vilket innehåll de än må ha, eftersom de alltid speglar 
aspekter av individens väsen. Steiner, däremot, intresserade sig bara för drömmar i det 
ögonblick som den yogiska disciplineringen av människans andliga utveckling har nått så 
långt att den automatiskt reflekteras av drömmen. Steiner intresserade sig således inte för 
drömmarna förrän de nått en speciell nivå, som klardrömmar eller andra former av högre 
drömaktivitet.  
    För Bertelsen förklarar detta något av den antagonism som fanns mellan Jung och Steiner, 
som idag kan förenas med hjälp av en förståelse av österländsk filosofi. ”Det är ett genialt 
sammanträffande”, skriver Bertelsen, ”att dessa två personer stod så nära varandra, båda i 
hög grad arvtagare till Goethe.” Det är som om det byggts upp en enorm polaritet genom att 
dessa två personers hållningar ställts upp i motsats till varandra. Denna polaritet innebär en 
möjlighet för de människor, som förstår att utnyttja den, som en potential för 
medvetandegörande. Den som istället väljer att hålla sig till den ene eller den andre missar det 
som detta ”tillfälle” givit till oss, genom människor som levde endast en generation före oss, 
och som så klart har belyst de två olika sätt med vilka man kan angripa och närma sig den 
mänskliga utvecklingsprocessen. Man kan jämföra Steiner och Jung med de två elementen i 
en kulbuelampe. Var för sig är de mycket spännande och användbara, men om man sätter 
samman dem får man ett ljus, som är otroligt mycket starkare än det som uppstår vid endast 
en av polerna!233 Bertelsen tycks ha funnit en modell för sin psykologiska inriktning som kan 
kallas transpersonell. 
 
Öst är Öst och Väst är Väst… 
 
Jung kunde aldrig inse att ett eliminerande av ”jaget” skulle kunna vara något positivt. Han 
kunde aldrig förstå ett tillstånd av klar medvetenhet, utan en uppspaltning av ”medvetet” och 
”omedvetet”. Utifrån sin kantianska grundsyn ansåg Jung att det alltid måste finnas en 
dualitet; dels insikten och erkännandet av Självet, dels Självets andra aspekt, som den som 
inser sig själv. Jung är fast i denna grundsyn, och han kan därför inte se att det österländska 
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synsättet och metoderna skulle kunna vara applicerbara på det västerländska psyket. För 
honom är ”jaget” en så värdefull funktion att det inte på något sätt skulle kunna vara 
eftersträvansvärt att ge upp det. Vad Jung kan acceptera är att ”jaget” underordnas en högre 
instans, som man kan kalla det Högre Självet, eller Gud, eller vad man vill. Att med Jungs 
synsätt ge upp ”jaget” och ”försvinna in i det omedvetna” kan inte accepteras som något 
konstruktivt. För Jung innebar det ”jag”-lösa tillståndet en lägre grad av medvetenhet, som 
uppstår i samma stund som ”jagets” tröskel överskrids och man går in i ett tillstånd av endast 
Själv. Jung har flera gånger förklarat det ”jag”-lösa tillståndet som ett omedvetet tillstånd av 
participation mystique.234               
    Jung var med detta synsätt fångad i den etnocentriska och rasbiologiskt betingade grundsyn 
som fortfarande rådde under den tid då han aktivt formade sitt livsverk. För honom var den 
västerländska människans psykologiska situation annorlunda än den österländska människans, 
och västerlänningen borde därför, enligt Jung, hålla sig till de metoder och synsätt som finns i 
den västerländska traditionen.     
 
Freud, Adler, Reich, Frankl, Fromm, Maslow, Perls, Assagioli och Moreno  
 
En fråga som jag ofta ställt mig är: Varför är så många av den framväxande psykologins 
pionjärer judar? Svaret innehåller säkert många olika faktorer; en religion vars utövande 
innefattar ständig analys och diskussion i talmudisk tradition; en kultur som i varje avseende 
står i dialog med den judiska religionen, som innefattar både djup mystik, talmudisk pilpul 
och mytisk midrash; en marginell position i samhället, århundraden av förtryck och 
förföljelse, och därtill också en kompromisslös monoteism. Det förra århundradet med 
pogromer, två världskrig och Hitlers dödsfabriker kunde inte undgå att påverka Europas 
judiska befolkning på ett definitivt sätt, då frågan om livets mening ställdes på sin spets.  
   Frankl, som tillbringade tre år i koncentrationsläger, fann i denna fruktansvärda situation att 
ingen kunde ta ifrån honom hans frihet att tänka och att själv välja sin mentala attityd. Med 
sin kritik av den härskande materialistiska inställningen och insikten om nutidsmänniskans 
andliga nöd blev han en av föregångarna till den humanistiskt orienterade psykologin, och 
därmed också till höjdpsykologin.        
    Maslow var inte traditionellt religiös, men han var till sin natur en mystiker. Han blev med 
sin livsbejakande inställning en av de första att tala om självförverkligande, och han myntade 
ordet peak experiences; höjdupplevelser, och han förtjänade därmed sitt rykte som den 
transpersonella psykologins fader.   
    Assagioli, som under många år under fascistregimen i Italien var förhindrad att utöva sitt 
yrke, blev den förste att formulera klara, enkla strukturer för en transpersonell psykologi. 
Dessa strukturer används idag bl.a. av den sofistikerade Ken Wilber.  
 
Bifocal vision 
 
De framåtsträvande och bakåtsträvande tendenserna kan, då det gäller de psykologiska 
processerna, lika gärna kallas progressiva och regressiva, uppåtsträvande och nedåtsträvande. 
Assagioli var angelägen om att skilja mellan dessa tendenser och mellan de högre och de lägre 
regionerna i det som är omedvetet. För Assagioli var det också viktigt att översätta religiösa 
begrepp till ett sekulärt språk för att undvika att alienera någon, och han nämnde ytterst sällan 
de esoteriska källor som han var så välbekant med. Emellertid fann den amerikanske 
psykologen och författaren Sheldon Kramer 1988 i Assagiolis bibliotek i Florens några 
skrifter på italienska och insåg, då skrifterna översatts, att de handlade om kabbalah och de 
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kabbalistiska begreppen nefesh, ruach och neshamah. Dessa begrepp korresponderar exakt 
med vad som i psykosyntesen kallas ”det lägre omedvetna”, ”det mellersta omedvetna” som 
inkluderar ”jaget”, och ”det högre omedvetna” med det Transpersonella Självet.     
    För Assagioli var det viktigt att alltid sträva efter att hålla kontakt med det Transpersonella 
Självet, även då innehållet i ”det lägre omedvetna” var föremål för bearbetning. Han talade 
om den dualitet som tycks finnas i det mänskliga psyket; det är som om vi har två olika 
”själv”, det medvetna jaget och det högre Transpersonella Självet. I realiteten finns det bara 
ett ”Själv”, som manifesterar sig med olika grad av medvetenhet och insikt. Det medvetna 
jaget har inte någon självständig substans utan är en projektion av den lysande Källan. 
Assagioli visar också på hur en andlig ledare, som har stark kontakt med sin Källa, kan utgöra 
ett external unifying center som kan väcka den andliga kraften till liv i en annan person med 
sin förmåga att se den andre både som ett ”jag” och som ett Transpersonellt Själv. På samma 
sätt är den helande aspekten, enligt Kabbalah, vår förmåga att underordna oss något utanför 
oss själva, bortom jaget, som har förbindelse med det som finns i vårt inre.        
 
En jungiansk och buberiansk syntes 
 
Jung gav såvitt jag vet aldrig sig ut för att vara en andlig ledare. Om och om igen, med en 
ängels tålamod, förklarade han att han endast kunde uttala sig som psykolog, och endast om 
den psykologiska upplevelsen av Självet. Det var hans anhängare och efterföljare som 
upphöjde honom till guru och andlig ledare, och Jung föll ofta för frestelsen att spela den 
rollen då han ställde upp på omgivningens förväntningar och uttalade sig om en mängd ämnen 
som han egentligen inte var expert på. Det är inte alls förvånande att några andliga ledare då 
och då vädrade sin irritation publikt.  
    Jung och Buber kunde därför inte finna varandra i en meningsfylld dialog om den 
gudomliga närvaron i våra liv. Ändå är det just dessa olika inställningar, den introverta och 
den extraverta, som måste förenas i dialog för att man skall kunna tala om en transpersonell 
psykologi. En transpersonell inställning innebär att man strävar efter att transcendera 
motsättningen mellan introversion och extraversion, och en visshet om att det går att nå ett 
tillstånd där man kan uppleva den gudomliga närvaron både som det jungianska inre 
gudomliga Självet och som det buberianska ”Jag och Du”. En transpersonell inställning 
innebär också en strävan att transcendera sin identitet; sin personlighet och det som man 
primärt ansett vara sitt ”jag”; med jungiansk terminologi, sin persona. Då Jung identifierar sig 
som psykolog och därför stannar vid en psykologisk upplevelse av ett inre Själv är han inte 
vad jag vill kalla transpersonell. Då Buber slår fast att Gud är utanför honom själv är inte 
heller han transpersonell. Att vara transpersonell innebär att vara både Jung och Buber i sin 
inställning, och en förmåga till vad Assagioli kallat för bifocal vision.  
    Jung och Buber befann sig närmare varandra än Jung och Steiner, och troligen hade de 
kunnat mötas om de båda hade kunnat ge avkall på sina revir och på sina utkristalliserade 
identiteter som professionella experter inom sina respektive områden; Jung som läkare och 
psykolog med kristen anknytning och Buber som judisk filosof. Det kan inte förnekas att 
Jung, som yttrade sig om många företeelser och områden där han inte alls var expert, i vissa 
fall visade en religiös okänslighet. Hans naivitet i politiska frågor under Hitler-tiden kom 
dessutom för alltid att kasta en skugga över honom i den judiska intellektuella elitens ögon. 
Jag kan ana en överkänslighet hos såväl Jung som Buber i denna fråga; ett sår som aldrig 
riktigt läkts, inte ens idag. 
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Är Jungs analytiska psykologi transpersonell? 
 
På denna fråga kan man svara både ja och nej; ”ja” om man därmed accepterar de jungianska 
arketyperna som ”över-personliga” och nöjer sig med det. Om man däremot anser att Jungs 
analytiska psykologi inte är är jämförbar med den transpersonella psykologi som började 
etableras från och med 1968 då The Association for Transpersonal Psychology bildades, som 
en manifestation av ett nytt paradigm, så måste svaret bli ett ”nej”.    
    Jungs enorma forskningsinsats utgör ett pionjärarbete som är basen för senare tiders 
forskning och utvärdering. Analytisk Psykologi är ett uttryck för den sista fasen av det 
paradigm som dagens transpersonella psykologier håller på att lämna för att manifestera en ny 
ordning, men den ingår också som en väsentlig aspekt i den syntes av djuppsykologi och 
höjdpsykologi som utgörs av den transpersonella psykologin. Visserligen använde Jung ordet 
”überpersonlich” för att beskriva det kollektivt omedvetna, men denna beteckning tycks ändå 
vara mera adekvat som samlande benämning för det nya paradigmets framväxande mentalt 
och andligt fokuserade psykologiska inriktningar.  
    Ordet ”andligt” är diffust och kan avse allting som inte tillhör den materiella världen, alltså 
även lägre ockultism och primitiv magi. Olika beteckningar som används för att beskriva de 
psykologiska inriktningar som aktivt strävar mot en transpersonell upplevelse är Integral 
Psychology, Spiritual Psychology, Sacred Psychology och Height psychology. Gemensamt för 
dessa ”andliga” psykologiska inriktningar är att de strävar mot att uppnå en kontakt med den 
högre energinivå som vi oftast kallar ”Gud”. ”Kosmiskt medvetande” har använts som 
benämning för en höjdupplevelse som ligger bortom vad även en medveten, transpersonellt 
inriktad individ kan förvänta sig att få uppleva, och vi behöver reservera detta begrepp för just 
detta universella och tidlösa tillstånd.  
     
Ett paradigmskifte 
 
På psykologins område innebar 1900-talet en utveckling från de ursprungligen exklusiva 
freudianska och jungianska skolorna mot en kunskap som började ingå i det allmänna 
medvetandet, till och med i allmänbildningen. I slutet av 1900-talet inträdde en definitiv 
förändring av medvetandet hos de människor som är öppna nog att lägga märke till det. Det är 
ett uttryck för det paradigmskifte som bl.a. utmärks av en intensifierad energiupplevelse och 
därmed av en acceleration av inhämtandet av kunskap och av en insikt om människans 
möjligheter till utveckling. Ett resultat av denna utveckling är en ökad kunskap om 
möjligheten att medvetet och aktivt initiera och underlätta den inre förändring hos människan 
som är nödvändig för att de nya utmaningarna skall kunna mötas på ett öppet och konstruktivt 
sätt.  
    Världen har aldrig tidigare varit så demokratisk som nu, och vi finner oss inte längre i att se 
tillvaron som uppdelad mellan priviligierade och underpriviligierade. Att kunna förverkliga 
sina talanger och ambitioner måste i framtiden bli mycket mera inom räckhåll för alla. Hur 
många kan idag acceptera att de för alltid skulle vara dömda att vara de priviligierades 
outbildade tjänstefolk? I denna tid av förändring behöver de medvetandeutvecklande 
metoderna vara mindre exklusiva och mera lättillgängliga, billigare och definitivt snabbare. 
Den långsamma och kostsamma jungianska analysen, och den lika långsamma och 
kostsamma freudianska analysen är dömda att bli obsoleta, utom i forsknings- och 
utbildningssyfte. De insikter som djuppsykologerna har vidarebefordrat ligger fortfarande till 
grund för de framväxande höjdpsykologiska inriktningarna.   
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Post- och neo-jungiansk kritik; en vidareutveckling 
 
Jungs synsätt och författarskap är präglade av den tid som han levde i, och speciellt 
otidsenliga och provocerande är hans beskrivningar av uttrycken för arketyperna animus och 
anima. Kvinnorna har alltid dominerat i jungiansk psykologi, och nutida kvinnor har 
självklart opponerat sig mot ett synsätt som inte bara är otidsenligt utan också direkt 
nedvärderande. Den klassiska jungianska psykologin har inte på något väsentligt sätt reviderat 
Jungs synsätt, och därför har post- och neo-jungianer utformat en psykologi med vad Andrew 
Samuels beskriver som en förbindelse med såväl som en kritisk distans från jungiansk teori 
och praktik.235    
    Den nödvändiga radikala revideringen av begreppen animus och anima har resulterat i en 
delvis drastisk omstrukturering av Jungs synsätt. Därmed har fokus ofta förskjutits från 
Självets arketyp och den andliga dimensionen till relationen mellan manligt och kvinnligt. Det 
finns nu andra, mera andligen dynamiska psykologiska skolor, som på ett aktivt sätt och med 
ett klart fokus inriktar sig på relationen med ett Högre Själv. En annan förskjutning i 
utövandet av Analytisk Psykologi har skett genom att dagens jungianska psykologer har 
erövrat en plats inom etablerad psykiatri och psykologi. Detta har skett på bekostnad av allt 
som verkar esoteriskt, och jungiansk psykologi har i detta sammanhang kommit att allt mera 
likna de psykoanalytiska och neo-freudianska skolbildningarna.        

 
Nyare alternativa metoder 
 
Sedan Jungs död har det utvecklats en mängd dynamiska psykoterapeutiska synsätt och 
metoder; Fritz Perls’ Gestaltterapi, Morenos Psykodrama, Assagiolis Psykosyntes, Alexander 
Lowens Bioenergetik, Stanislav Grofs LSD-terapi och Arthur Janovs Primalterapi, för att bara 
nämna några av de tidigare och mest kända. Just nu exploderar den kognitiva terapin, som 
med stöd av Dalai Lama utlovar en effektiv och snabb behandling med valuta för pengarna. 
Kognitiv Psykoterapi vinner också snabbt terräng inom de etablerade psykiatriska 
institutionerna; pendeln har svängt från djuppsykologi och en inriktning på de omedvetna 
processerna till en insikt om tankens kraft och att ”energi follows thought”. Denna insikt är 
också fundamental inom höjdpsykologin.      
 
Meditation 
 
I de flesta transpersonella psykologiska inriktningarna ingår meditation som en daglig 
disciplin. ”Meditation är andlig (spiritual), bön är religiös”, anser Ken Wilber. Meditationen 
ingår som en del av den universella andliga kulturen bland alla människor. Syftet med 
meditationen är enligt Wilber att öka medvetenheten om tillvarons alla aspekter; den är en del 
av den eviga filosofin.236 Dan Landgré har en mera psykologisk syn på meditationens syfte. 
Han anser att meditationen syftar till att ”… genom regelbunden övning… genomsyra 
individen med den nya identifikationen av vår egen grundläggande identitet. Detta innebär i 
praktiken ett psykologiskt förändringsarbete, en växtprocess där individen efterhand lämnar 
gamla identifikationsmönster.”237       
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Jungiansk psykologi och transpersonell psykologi; en jämförelse  
 
Den transpersonella psykologin skiljer mellan de lägre och de högre regionerna av det som är 
omedvetet, och den strävar efter att utveckla en aktiv relation med ett högre Transpersonellt 
Själv. I den transpersonella psykologin ingår meditation som ett viktigt instrument för 
utvecklandet av ett mentalt och andligt fokus. Man fäster inte samma vikt vid drömmar och 
andra uttryck som härstammar från det lägre omedvetna som man gör i den jungianska 
analysen. Då man arbetar med symboler gör man det ofta på ett aktivt sätt, för att leda den 
psykiska processen mot en högre andlig energi. Man tilltalar på detta sätt de högre energierna 
istället för att passivt vänta på att de spontant skall uppträda och göra sig kända. 
Transpersonell psykologi kan därför anses vara mera aktiv och mental än jungiansk 
psykologi.    
    Medan den jungianska psykiska processen, grafiskt uttryckt, fortskrider horisonellt i en 
cirkulär rörelse, från cirkelns periferi och inåt, för varje fullbordad cirkel allt närmare Självet, 
så rör sig den transpersonella processen vertikalt och uppåt, mot ett Transpersonellt Själv. 
Även om den jungianska processen naturligtvis också har en vertikal aspekt, och den 
transpersonella processen också har en horisontell aspekt, så beskriver detta synsätt den 
väsentliga och dominerande dynamiken i de två olika inriktningarna.   
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7. Sammanfattning 
 
Forskningsöversikt 
 
Under denna rubrik har jag beskrivit den historiska utecklingen av de psykoterapeutiska 
skolbildningarna, från Anton Mesmer och markis de Puységur på 1700-talet till 1900-talets 
psykoanalytiska och psykodynamiska inriktningar, fram till de därefter framväxande 
transpersonella inriktningarna. 
 
Avhandling   
 
I avhandlingen har jag fokuserat på några teoretiska begrepp i C.G. Jungs Analytiska 
Psykologi; arketypteorin, Skuggan, Animus och Anima och Självet. Jag har redovisat kritiska 
synpunkter och kommentarer till dessa begrepp bl.a. från de post-jungianska och neo-
jungianska skolorna och från Roberto Assagioli, Stanislav Grof, Richard Noll och Ken 
Wilber.  
    Jag har dessutom beskrivit Jungs intresse för ockultism och spiritualism och hur dessa har 
haft betydelse för utformningen av Analytisk Psykologi. Framför allt har jag försökt visa på 
hur den psykiska processens regressiva respektive progressiva tendenser har utnyttjats av 
olika psykologer i deras arbete med den medvetandegörande processen.        
    Avslutningsvis har jag kortfattat berört Rudolf Steiners antroposofi och Martin Bubers 
judiska filosofi, eftersom båda dessa tänkare, som intar en helt annan ståndpunkt än Jung, kan 
bidra till förståelsen av skillnaden mellan djuppsykologi och höjdpsykologi. 
 
Diskussion     
 
I diskussionsavsnittet har jag ställt frågan: Är Jungs analytiska psykologi transpersonell? 
Wilber, som tidigare aktivt arbetade för Association for Transpersonal Psychology, lämnade 
denna organisation då han insåg att den hade utvecklats till att innefatta helt disparata 
grupperingar. Han anger fyra olika inriktningar som anser sig vara transpersonella; den 
magisk-mytiska gruppen, den grupp som strävar mot att uppleva förändrade 
nedvetandetillstånd, ”de postmoderna transpersonalisterna” och slutligen Wilbers egen 
Integral approach. 
    Wilber delar i stora drag den jungianska uppfattningen om arketyperna, men han anser inte 
att Jungiansk Psykologi kan kallas transpersonell. Den som anser sig stå närmast Jung är 
Stanislav Grof, som i sitt arbete ursprungligen utgick från ett LSD-initierat hallucinatoriskt 
tillstånd, och som i dessa tillstånd fann en bekräftelse på Jungs arketypterori.    
    Jag har också i detta avsnitt fördjupat diskussionen om Jungs starka dragning till ockultism 
och spiritualism, och jag har visat på hur hans barndom och släktförhållanden påverkade 
honom i den riktningen. Framför allt har jag försökt att visa hur Jungs förhållande till kvinnor 
och till sin egen anima har haft en avgörande betydelse för utvecklingen av hans psykologi. 
    Slutligen diskuterar jag den problematiska dialogen mellan Jung och Martin Buber och 
skillnaden mellan Steiners antroposofiska attityd och Jungs djuppsykologiska inriktning. Min 
slutsats är att en syntes mellan Jung och Buber, och kanske också mellan Jung och Steiner, 
skulle kunna sägas vara transpersonell, eftersom den skulle transcendera en djuppsykologiskt 
orienterad psykologi och skapa en transpersonell psykologi med både djup och höjd. Jag berör 
också den danske Jes Bertelsens arbete med att skapa en transpersonell syntes av jungiansk 
psykologi och Steiners antroposofi.      



 55

I likhet med Dan Landgré i psykologuppsatsen Den transpersonella psykologin och de 
kontemplativa traditionerna anser jag att meditation är den basala metod som på sikt 
förändrar medvetandet och höjer det till en transpersonell nivå. 
 
Jungs analytiska psykologi bör enligt min åsikt inte kallas ”transpersonell”. De 
transpersonella psykologiska inriktningarna strävar efter att på ett aktivt, medvetet sätt 
förmedla kontakt med det högre Transpersonella Självet. Den terapeutiska hållningen i de 
transpersonella inriktningarna skiljer sig på detta sätt från den terapeutiska hållningen i den 
jungianska psykologin, där man överlåter åt den individuella inre processen att bestämma 
riktningen. De transpersonella psykologierna integrerar alltid någon typ av meditation, och 
man fäster mindre vikt vid drömmar än vad man gör i jungiansk psykologi. En viktig skillnad 
mellan jungiansk och transpersonell psykologi är att man i den transpersonella inriktningen 
skiljer mellan uttryck som har sitt ursprung i de lägre aspekterna av det som är omedvetet och 
de uttryck som har sitt ursprung i de högre aspekterna av det som är omedvetet.     
 
De transpersonella psykologier, som började utvecklas under 1900-talets senare del, 
manifesterar det nya paradigm som kan observeras inom många olika områden. Detta innebär 
delvis en brytning med det tidigare djuppsykologiska synsättet. I den framväxande 
höjdpsykologin strävar man efter att på ett snabbare och mera effektivt sätt än tidigare frigöra 
individens inneboende krafter, och i högre grad än tidigare har man en tilltro till människans 
förmåga att själv ta ansvar för sin psykiska process. 
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