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Sammanfattning 
 
Mirakelkursen är ett verk som definierar orsaken till projektion som skulden över tron att man 
har separerat sig från Gud eller Ettheten. Det ingår i Etthetens karaktär att detta är omöjligt att 
göra. Helandet av denna skuld tar bort orsaken till projektionerna och den verkliga världen 
uppenbarar sig. Projektionen är till sin karaktär en psykologisk lögn och är enligt Jung 
orsaken till emotionella affekter. Frågeställningarna är följande: Hur beskrivs psykets 
projektionsmekanism i Mirakelkursen? Är Mirakelkursens beskrivning av projektion förenlig 
med Jungs beskrivning av den? Är den en avvikelse från Jungs definition eller en naturlig 
följd av den? Vad är implikationerna av förståelsen av projektion, för vårt sätt att betrakta 
världen? 
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Inledning  
 
Jag har aldrig varit en trogen ”mirakelkursare”, men delvis för denna uppsats och även innan 
det, för min egen utvecklings skull, har jag provat att leva dess tankar i perioder. Jag har till 
och med gjort en tredjedel av övningsboken. Jag fastnade för Kursen ända från början för att 
jag tyckte att den var inspirerad och inspirerande på ett väldigt unikt sätt. Dess rader hade en 
speciell ”klang” som kändes väldigt sanna för mig, och dess meningsbyggnad, som ärligt talat 
kunde kännas väldigt omständlig ibland, hade ändå en speciell charm och kunde ha en 
transformerande effekt. Mirakelkursens sätt att uttrycka sig utgår från sitt eget tankesystem 
och sina egna premisser, så när den uttrycker sig är ofta mycket av tankesystemet implicit i 
dess meningar. Det är svårt att förklara det här, men ett påhittat exempel kan vara att ”Gud är 
i alla dina bröder eftersom han är i dig.”. Det är inte bara en mening som säger att Gud är i 
alla, utan även att du är ett med alla dina bröder, att du är i dem, att Gud är den förenande 
länken, att du och Gud är ett osv.  
 
Jag har alltid tyckt att Mirakelkursen är otroligt humoristisk, men jag känner inte till någon 
annan som ser det på det sättet. Humorn tycker jag ligger i hur den uttrycker sig. Det har 
definitivt en seriös ton, vilket bara gör det hela roligare. Som ett exempel vill jag ge följande 
citat, som också tjänar till att belysa ett begrepp som jag kommer att använda: bilder. Jag 
använder det ordet till att beteckna alla psykiska bilder.  
 

It is because the thoughts you think you think appear as images 
that you do not recognize them as nothing. You think you think 
them, and so you think you see them. This is how your 
"seeing" was made. This is the function you have given your 
body's eyes. It is not seeing. It is image making. It takes the 
place of seeing, replacing vision with illusions.1

  
 
Som man ser på ovanstående stycke kan Mirakelkursens ord kräva att man sitter med dem och 
försöker förstå dem ett tag. Stora delar av Kursen är skriven på jambisk pentameter, vilket är 
samma versmått som Shakespeare tyckte om att använda. Enligt boken ”Bortom universum” 
(G. Renard, 2006) tjänar detta både till att passagerna blir vackrare, men också till att läsaren 
läser långsammare och förhoppningsvis tänker mer på innehållet.  
 
Under arbetet med denna uppsats upplevde jag ofta att ett citat från Kursen förklarade saker 
på ett mycket klarare och mer heltäckande sätt än mina försök till omskrivningar. Jag ville 
också bevara den speciella karaktären i hur den uttrycker sin världsbild. Detta, och viljan att 
ge en trogen representation av Kursen själv, är anledningen till att jag gärna citerar.  
 
Det har förstås funnits flera saker som jag har varit tvungen exkludera ur min beskrivning av 
Mirakelkursen, även saker som står i någon relation till projektionsmekanismen. Dessa saker 
skulle även ha påverkat mitt användande av begrepp i resten av uppsatsen, om jag hade 
inkluderat dem.2 Jag har alltså inte varit helt trogen Kursens speciella användande av begrepp 
där det inte har varit motiverat av förklaringar.  
 
 

                                                 
1  W.PI.15.1.1-7 
2 Ett exempel är hur Kursen använder ordet “skapa” i relation till “göra”, där skapelse endast används om 
sanningens värld, medan illusioner är något som vi ”gör”.  
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Mirakelkursen påstår sig vara ett budskap kanaliserat av Jesus. Huruvida det är så eller inte är 
förstås oviktigt för denna uppsats som intresserar sig för de psykologiska analyser den gör. 
Mirakelkursen är egentligen mycket mindre en religiös text och nästan uteslutande en 
psykologisk text, även om den använder Biblisk terminologi väldigt mycket. Den är intressant 
på det sättet att den också meta-analyserar sig själv då och då, och är skriven holografiskt, 
vilket vill säga att hela dess grundbudskap finns i varje del av den. Dess budskap är radikalt 
om det appliceras och anser sig vara mycket praktiskt inriktat.3  
 
Det var psykologen och forskaren Helen Schucman som efter att ha upplevt en period med 
konflikter på sin arbetsplats tillsammans med sin arbetskamrat bestämde sig för att hitta ett 
annat sätt, fritt från konflikter och aggression. Kort efter detta beslut följde en period av 
visionära drömmar och slutligen började hon höra rösten som dikterar Mirakelkursen säga: 
"This is a course in miracles, please take notes.". Hon visste i egenskap av psykolog att detta 
kunde vara en sjukdom, men fick stöd av sin arbetskamrat Bill Thetford som uppmuntrade 
henne att skriva ner vad den här rösten sa, och Mirakelkursen började skrivas ner. Det visade 
sig här och var i denna undervisning att det verkade som att det var Jesus från Nasaret som 
talade, och förklarade vad han hade försökt att lära ut med sitt liv. Mirakelkursen börjar med 
denna välkända inledning: 

This is a course in miracles. It is a required course. Only the time you take it is voluntary. 
Free will does not mean that you can establish the curriculum. It means only that you can 

elect what you want to take at a given time. The course does not aim at teaching the meaning 
of love, for that is beyond what can be taught. It does aim, however, at removing the blocks to 

the awareness of love's presence, which is your natural inheritance. The opposite of love is 
fear, but what is all-encompassing can have no opposite. 

This course can therefore be summed up very simply in this way: 

Nothing real can be threatened. 
Nothing unreal exists. 

Herein lies the peace of God. 

 

Mitt syfte med denna uppsats är att utforska följande frågeställningar: 

1. Hur beskrivs psykets projektionsmekanism i Mirakelkursen? 
2. Är Mirakelkursens beskrivning av projektion förenlig med Jungs beskrivning av 

den? Är den en avvikelse från Jungs definition eller en naturlig följd av den?  
3. Vad är implikationerna av förståelsen av projektion, för vårt sätt att betrakta 

världen? 
 
 
 
I arbetet med denna uppsats har jag haft stor hjälp av vänner som har varit studenter av 
Mirakelkursen. Hela deras liv har genomsyrats av de förståelser som de har fått utifrån 
Mirakelkursen, och gett mig en inblick i hur Kursen kan användas i praktiken. Speciellt Anna 
Norbäck och Alex Tancredi har varit väldigt öppna och fungerat som. Stort tack till dem för 
                                                 
3     You have surely begun to realize that this is a very practical course, and one that means exactly what it says. 
T.8.IX.8.1 
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detta. Ett speciellt tack till Alex som har varit min egen Mirakelkursexpert, då han har 
studerat den intensivt i 13 år.  Han har både granskat denna uppsats och hjälpt mig med frågor 
som har dykt upp under arbetet.  
 
Sist med inte minst, vill jag tacka Åke Tilander för hans handledning, realism och ständiga 
uppmuntran. Tack för ditt tålamod och din vägledning. 
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Metod 
 
Uppsatsen kommer för besvarandet av dessa frågor att använda sig av den kvalitativa 
forskningsmetoden. Med tanke på frågornas natur och det faktum att Jesus inte var tillgänglig 
för en intervju har min metod för detta arbete blivit den deskriptiva metoden. En stor del av 
arbetet handlar om att framlägga en sammanhängande världsbild med fokalpunkt på 
projektionsmekanismen. En del av diskussionen mellan Jungiansk psykologi och 
Mirakelkursen kommer att framhävas med citat, och med min egen kunskap på dessa fält 
kommer jag att försöka hitta överlappningar och motsättningar.  
 
Hermeneutisk textanalys kommer att användas då det primärt är en jämförande textstudie som 
görs. Även om Kursen anser att dess budskap står klart och inte behöver tolkas så kommer vi 
att förstå dess text med omväxlande citat och kommentarer till citaten.  
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Forskningsöversikt 
 
Jag har sökt på Internet och i bibliotek efter någon jämförande diskussion mellan 
Mirakelkursen och Jungiansk psykologi och inte hittat något annat än ytliga omnämnanden. 
Någon speciell redogörelse av projektionsmekanismen i dessa två läror har jag inte funnit 
någonstans. Jag har haft användning av de arbeten som Kenneth Wapnick Ph.D. har gjort i att 
förtydliga Mirakelkursens budskap och även koppla den till vetenskaplig psykologi, då han är 
psykolog. Han kopplar dock oftast ihop Kursen med Freudianska beskrivningar när har går 
något djupare in på psykologi, så det har inte varit en direkt resurs till detta arbete. Jag har sett 
ett enda omnämnande av honom i relation till Jung, där olikheten mellan Kursen och Jung 
påpekades. Detta var dock inte i relation till projektion.  
 
Det finns förstås en stor vägg mellan allmänt vedertagen psykologi och Mirakelkursens 
budskap, eftersom Kursen korrekt förstådd är ganska radikal och andlig i sin terminologi, så 
tidigare forskning i detta ämne från akademiskt håll har inte heller varit väntad. Detta blir det 
första arbete jag känner till som relaterar dessa traditioner till varandra. Om man ser bortom 
den religiösa terminologin så är Kursen i princip uteslutande ett psykologiskt verk. När detta 
uppdagas så kanske mer jämförande analyser kommer att göras. Den Jungianska psykologin 
är särskilt lämpad för detta eftersom den med sina teorier om t.ex. det kollektiva medvetandet 
och synkronicitet, är i harmoni med några av Kursens radikalare påståenden, och kan ha en 
kontext för tolkandet av dessa, samtidigt som den själv kan berikas av Mirakelkursens 
helhetssyn. 
 
Det finns även ett supplerande häfte till Mirakelkursen, också kanaliserat, som handlar om 
psykoterapi.4 Men eftersom budskapet i det inte skiljer sig från Kursen i övrigt har jag inte 
funnit det nödvändigt att använda mig av den specifikt.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Psychotherapy: Purpose, process and practice, Foundation for Inner Peace 
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Teori 
En inledande beskrivning av Mirakelkursens budskap och 
terminologi 
 
I Mirakelkursen beskriver orden Gud, Verklighet, Kärlek, Etthet, samma princip.  
När Mirakelkursen använder ordet sinne så är det inte den västerländska betydelsen som 
menas, alltså sinne som liktydigt med hjärnan, dagsmedvetandet, intellektet osv. Det 
gammalbuddhistiska användandet av Sinne (eng. Mind) kommer närmare. Sinne omfattar på 
det sättet väldigt mycket, inklusive det medvetna och omedvetna psyket. Sinne anses vara 
primärt i förhållande till allting skapat. Det är i vårt sinne som vi ser de bilder som vi tolkar 
som en yttre värld. Sinnet är upphovet till dessa bilder, och världen sker därmed ”i” sinnet, 
världen är en upplevelse i sinnet. Utöver det vet vi inget om världen. Det känns igen från 
många mystiska traditioner som förklarar att världen är en dröm. Det brukar låta märkligare 
än det är eftersom man i början tänker sig att personen man är drömmer världen. Men i 
realiteten menas att det är sinnet som drömmer personen i världen, på samma sätt som den 
karaktär man är i sina nattliga drömmar och alla andra karaktärer tillsammans med den värld 
man drömmer, alla är produkter av ens eget sinne. Samma sak kan ju vara fallet i våra liv, och 
Mirakelkursen menar att det är det.  
 
Mirakelkursen som på engelska förkortas ACIM är, som dess egen titel beskriver, en kurs i 
mirakler. För att förstå kursens poäng och undervisning är det vitalt att förstå vad som menas 
med ett ”mirakel”. Detta är speciellt viktigt eftersom Kursen går in på så många ämnen och 
underanalyser att det är lätt att glömma vad den egentligen handlar om, att dess 
huvudinriktning är, som dess titel förmedlar, att lära sig mirakler.  
 

Vad är ett ”mirakel”? 
 
Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att miraklet är processen där det sanna skiljs ut från det 
osanna i vårt sinne och det sanna är det som har verklighet oberoende av våra fantasier.  
 

The miracle compares what you have made with creation, 
accepting what is in accord with it as true, and rejecting what is 
out of accord as false. 5

 
 
I kursens terminologi kallas verkligheten Guds Skapelse. Den sanna Skapelsen är en absolut 
enhet, och lögnen eller egot, är varje tanke som går emot detta. Den separation av vår identitet 
från Gud/Etthet6 som vi tror att vi har gjort är omöjlig och var bara en dröm i våra egna 
sinnen, en tankelek som distraherade oss från Verkligheten, och som vi nu tror på och till och 
med tar för givet.  
 
Logiken i det här är uppenbar när man tänker på vad Etthet innebär. Om det finns ”Etthet” 
och ”något annat” så vore det inte Etthet utan bara en del av en annan fragmenterad helhet. 
När sinnet tror på tanken och bilderna av ”separerade ting” som verklighet så är det en 

                                                 
5  T.1.I.50.1 
6 Så har Oneness översatts i den svenska utgåvan av Kursen, till skillnad från unity som översatts med enhet. En 
Kurs i Mirakler s. 11.  
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oundviklig inre slutsats som dras att Ettheten måste ha förstörts, inte kan finnas mer, att 
”Fadern” måste ha dödats. Denna slutsats vore helt riktig om separationen vore något mer än 
tankar och bilder, om den sanna verkligheten hade klyvts. Men kursens poäng är att det inte 
har skett. Det är en ”dröm” av bilder och tankar, som vi tar för givet som verklighet, men som 
inte behöver tros på. När drömmen om separation ses som en osanning, och Etthet ses som 
sanning, så har ett mirakel skett. Miraklet är detta skifte mellan separationens perspektiv till 
Etthetens perspektiv. 
 

A miracle is a correction. It does not create, nor really change 
at all. It merely looks on devastation, and reminds the mind 
that what it sees is false. It undoes error, but does not attempt 
to go beyond perception, nor exceed the function of 
forgiveness. Thus it stays within time's limits. Yet it paves the 
way for the return of timelessness and love's awakening, for 
fear must slip away under the gentle remedy it brings.7

 
Reality is changeless. Miracles but show what you have 
interposed between reality and your awareness is unreal, and 
does not interfere at all.8

 
 
Kursen själv säger att den inte befattar sig med exakt terminologi9 så att försöka tvinga in en 
enskild betydelse i ordet ”mirakel” går inte eftersom kursens diverse definitioner kan 
framhäva olika aspekter av miraklet. Miraklet har också en mer jordnära betydelse där den 
kan ses som liktydig med förlåtelse av saker som har utspelats inom livshistorien. 
 

The miracle but shows the past is gone, and what has truly 
gone has no effects.10

 
 
Ett sätt som denna betydelse används är miraklets interpersonella effekter, när en person 
förlåter en annan så förlåts de båda och ett helande sker. Detta är eftersom sinnen är förenade, 
det är det enda sinnets olika delar som integreras med varandra. När ett sådant mirakel har 
skett kan det reflekteras i ett fysiskt helande. Att hela andra är alltså att genom ett mirakel 
hela deras sinne. 
 

Kursens metafysiska kategori 
 
Med det ovanstående i åtanke kan vi se att mirakelkursen, om den ska kategoriseras, kan ses 
som en kristen ickedualistisk text. Den indiska filosofin advaita är den mest kända 
ickedualistiska traditionen och a-dvaita betyder ”inte två”, som i väst har översatts med 
ickedualism (Eng: non-duality). Detta begrepp används för att beskriva essensen av alltings 
sanna natur. Mirakelkursen har därför kallats för en kristen advaita11, men eftersom dess 
budskap radikalt skiljer sig från kristendomen vore det förmodligen fel att kalla den för det. 
Snarare är det advaita med kristen terminologi, men även detta är inte riktigt sant eftersom 
                                                 
7 W.PII.Q13.1 
8 T.30.VIII.4.1-2 
9 Manual för Lärare s.85 
10 T.28.I.1.8 
11 Av bl.a. Kenneth Wapnick. Referens ges i en Wikipedia-artikel om Monism till Wapnick, Kenneth: The 
Message of A Course in Miracles, 1997. http://en.wikipedia.org/wiki/Monism  

http://en.wikipedia.org/wiki/Monism
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kursen totalt omdefinierar de kristna begreppen, ibland till sin raka motsats. Som exempel kan 
vi titta på ordet ”soning” som i kristendomen handlar om att något fel har begåtts, att vi har 
syndat, och att vi måste s.a.s. betala tillbaka detta genom att gottgöra på något sätt, samt att 
Jesus’ lidande på korset var en tillbakabetalning å våra vägnar om vi väljer att tro på honom. I 
mirakelkursen är soning insikten att det fel som vi tror har begåtts aldrig har hänt, 
separationen är inte faktisk, bara ett trossystem som vi har övertygat oss själva om.  
 
Att kursen är ickedualistisk är också diskutabelt beroende på hur strikt man är med den 
definitionen. Ickedualism går ju egentligen inte att bygga ett tankesystem på eftersom det 
skulle kräva en tro på dualism först. Och man kan inte heller tro på ickedualism eftersom det 
då skulle finnas en troende förutom det ickedualistiska som skulle tros på. Mirakelkursen 
vandrar mellan ickedualism och dualism i sina förklaringar för att nå sinnet i sin tro på 
dualism, men leda det bort från det. Kursen är full av sådana vändningar och själva 
omdefinitionen av termerna är ett bra exempel på denna ”taktik”.  
 

Vad är ”egot”? 
 
I ACIM sätts egot ibland i opposition till Gud och ibland till miraklet. Det brukar bero på 
vilken aspekt av egot som vill kursen vill framhäva. När egot sätts i opposition till Gud så 
används egot som en slags egen punkt i motsats till Gud. I samband med en diskussion om 
auktoritetsproblemet t.ex. ställs valet av auktoritet mellan egot och Gud. När egot sätts i 
opposition till miraklet så framhävs dess effekter. Egot skapar splittring och miraklet skapar 
förening och förlåtelse och är både ett uttryck och en vägbanare för kärlek.  
 
Enkelt definierat är egot tanken om separation. Det som den åstadkommer när den tros på är 
rädsla, hat, skuld, och alla andra former av negativitet. Tron på separation är roten till alla 
dessa och Etthet är roten till kärlek. Etthet är Kärlek12.  
 
Denna uppdelning kan få det att verka som att kursen beskriver en dualism, mellan egot och 
Gud, men eftersom kursen inte erkänner egot som verklighet så är det enda som faktiskt 
existerar Ettheten eller Alltet, och ingen motpart finns. Motparten egot är tänkt, inte faktiskt.  
 

What is the ego? But a dream of what you really are. A thought 
you are apart from your Creator and a wish to be what He 
created not. It is a thing of madness, not reality at all. A name 
for namelessness is all it is. A symbol of impossibility; a choice 
for options that do not exist. We name it but to help us 
understand that it is nothing but an ancient thought that what is 
made has immortality.13

 
 
Kursen tillintetgör frågan om vad egot är genom sitt uttalande i följande stycke att frågor om 
den bara kan uppkomma om den ses som verklighet, vilket den inte är. Det är med andra ord 
en omöjlig fråga.  
 

Who asks you to define the ego and explain how it arose can be 
but he who thinks it real, and seeks by definition to ensure that 

                                                 
12 Kan jämföras med Jesus ord i Johannesevangeliet om att Gud är kärlek. 
13 C.2.1 
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its illusive nature is concealed behind the words that seem to 
make it so.14

 

Hur lyckas sinnet med detta? 
 
Hur lyckas sinnet glömma bort sanningen och övertyga sig om att separation är verklighet om 
det i verkligheten inte är så? Om sinnet är ett enda, hur kan det övertyga sig om att det är 
flera? För att förstå detta måste vi gå tillbaka till ”födelseögonblicket” för hela detta skeende. 
I begynnelsen (och även nu) finns endast Etthet och inget annat. Inga distinktioner kan göras. 
När tanken om separation introduceras så har Sinnet eller Guds Son två möjligheter. Det kan 
tro på det eller se tanken som en lögn. I och med detta val har en ny part introducerats, det 
som kallas den Helige Ande. Den Helige Ande är i all enkelhet den del av sinnet som avfärdar 
det hela som en lögn. Nu kan alltså Sinnet göra en av två saker, lyssna på den Helige Andes 
tolkning av tanken, eller inte. I vårt exempel väljer sinnet inte att se det som en lögn utan tror 
på denna tanke om separation. Det här är den stora omvälvande punkten som vänder upp och 
ner på allting. Om separation tros på som verklig så betyder det att Ettheten inte finns längre. 
”Jag fick Ettheten att försvinna.”, resonerar sinnet med en viss enkel logik. ”Jag dödade den 
som skapade och älskade mig. Jag förstörde Kärleken. Den fanns förut och nu finns den inte 
längre.” Här kommer en annan viktig del av processen in. Även en nybörjare i psykologi 
förstår att tron att man har mördat Gud och förstört Kärleken måste ge upphov till en ofantlig 
känsla av skuld. Denna skuld är mycket mer grundläggande och omfattande än man först 
skulle kunna tro, vilket vi ska påvisa framöver. Denna skuld är hela grunden till universums 
skenbara tillkomst.  
 

Följden av skuld 
 
Sinnet har alltså nu gått med på tanken att separation eller dualitet existerar, vilket måste 
betyda att ickedualism (Gud) inte längre existerar. Detta skapar en outhärdlig skuld i sinnet. 
Nu ska vi vidröra ännu en effekt av skuldkänslorna. Denna enorma känsla av att man har gjort 
fel skapar en grundläggande rädsla: Rädslan för bestraffning och tillintetgörelse. Sinnet går in 
i förnekelse först i ett försök att undvika dessa känslor men kan inte upprätthålla förnekelsen 
om den inte kan placera skulden någon annanstans. Sinnet vill förstås befria sig från skulden 
och slippa vara rädd för att tillintetgöras, och metoden det använder för att göra det är 
knutpunkten för alla trådar i den här uppsatsen, och uppsatsens kärna: Projektion. Sinnet 
bestämmer sig för att tro att: ”Det var någon annans fel. Det spelar inte ens någon roll exakt 
vad det handlade om, det var någon annan som var orsak till det.” Plötsligt tycks en lättnad 
infinna sig, skulden är någon annans, smärtan, rädslan och alla följder är någon annans. Det 
betyder också att om Gud ska bestraffa någon så är det någon annan han ska bestraffa. Att 
sinnet känner en lättnad vid blotta tanken på det här gör det förståeligt att det fortsätter att gå i 
den riktningen. Problemet är bara att det inte finns någon annan. Och här kommer vi till nästa 
nivå av förträngning som sinnet måste göra för att lyckas lura sig själv. 
 

En tillbakablick 
 
Men först ska vi stanna till och titta tillbaka på den här resan. Den är totalt förståelig men 
samtidigt totalt onödig eftersom den helt bygger något som inte är sant. Den utgår från att 
separationen skedde, vilket bara var en tanke. Ingenting har hänt i verkligheten här. Hela 
                                                 
14 C.2.2. 
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denna resa är fantiserad, sker som en dröm, vilket är anledningen till att kursen talar om att 
resan till Gud är en resa utan avstånd.  
 

Can you be separated from your life and your being? The 
journey to God is merely the reawakening of the knowledge of 
where you are always, and what you are forever. It is a journey 
without distance to a goal that has never changed.15

 
 
Att se Gud som långt borta är i själva verket allt annat än ödmjukhet. Det är vår rädsla som får 
oss att projicera honom på något yttre och distanserat som Solen eller ”i Himmelen”. Vi vill 
ha honom på ett tryggt avstånd från oss. Många öppnar sig för tanken att Gud är inom oss, 
men förhåller sig ändå till honom som något nästan ouppnåeligt och avlägset, i en okänd 
ljusvärld, eller fortsätter att söka honom genom att titta utåt, men i det ”inre”16. I själva verket 
är han närmare än nära, eftersom ”nära” fortfarande innebär ett avstånd eller en separation. 
Det är den yttersta intimiteten, och har bekräftats av otaliga mystiker som har sagt att det inte 
finns någon separation mellan oss och Gud. Vi är ett.  
 

Att möjliggöra projektion 
 
Hur skyller man på någon annan när man egentligen är det enda som finns? Det finns ingen 
annan att skylla något på, men man kan, i och med tron på separationen, göra sig en tanke 
eller bild av någon annan eller något annat. Men för att göra det måste man identifiera sig 
själv med en bild också. Och här föds universum, en värld av bilder där sinnet identifierar sig 
med bilderna, men låter varje enskild identifikation glömma att det också är alla andra. 
Faktum är att det endast är så som identifikationen kan ske. Man identifierar sig med något 
specifikt genom att skilja sig från en massa specifika saker som står i motsats till ens 
identifikation. Man kan t.ex. bara identifiera sig med ”man” genom att avidentifiera sig från, 
förtränga, ”kvinna”. Man kan endast ”vara god” genom att avidentifiera sig från ”ond”. 
Oavsett vilken egenskap det är, så länge som den har en motsats, går det att identifiera sig 
med den och därmed använda för att upprätthålla tron på separation. Ickedualism är det enda 
som man inte kan använda till detta syfte.17  
 

Några metafysiska klargöranden 

Skapelsen 
 
Det framgår tydligt här att Mirakelkursen skiljer sig en hel del från gängse tankesätt inom 
religion och även inom nyandligheten. Till exempel är inte Gud världens skapare, och 

                                                 
15  T.8.VI.9.5-7 
16 Det här är svårt att beskriva, men om vi använder kroppens ögon som exempel så tittar de ständigt utåt. Om vi 
får instruktionen att titta på oss själva så tittar vi med dem utåt men riktat mot våra kroppar. Vi skulle till och 
med kunna öppna upp kroppen och titta på inälvorna, men det skulle ändå vara ett tittande utåt. Att titta inåt 
betyder att titta på det som tittar. Detta går förstås inte i det fysiska fallet, men i det psykiska fallet så är detta 
tittande på den som tittar själva kärnan i den mystiska upplevelsen.  
17 Här måste tilläggas att tanken om ickedualism går att ställa i opposition till dualism, eftersom tanke är 
dualistisk till sin natur och alltid presenterar saker som har en motsats. Även om man skulle försöka sig på att 
uttrycka det som Alltet eller Existens så skulle motsatserna ”delen” och ”icke-existens” finnas. Ickedualism är 
därmed utanför tankens sfär och kan inte adresseras på något egentligt sätt. Det är bortom allt vi kan förstå. Vi 
kan erinra os Lao Tzus inledningord till Dao De Jing, om att ”det Dao som kan uttryckas inte är det Eviga Dao”.  
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universum är resultatet av ett ”misstag”, tron på något som inte existerar. Det är gömstället för 
sinnet som tror på egot, och hela dynamiken som får oss att födas här är rädslan för 
bestraffning. Alla våra psykiska dynamiker, miraklet undantaget, handlar om att bevara vår 
separation på olika sätt, vare sig det är att skylla ifrån oss, vara kärleksfullare än någon annan 
eller döda någon annan. Även alla väldigt subtila dynamiker förstärker på olika sätt tron att vi 
är separerade t.ex. fysisk smärta eller trötthet som förstärker tron att vi är en kropp, och alltså 
separerade från andra.  
 
”Världen” är en samling bilder som vi ger substans åt när vi identifierar oss med dem, som i 
fallet med vår kropp, eller när vi projicerar på den. Dess upplevda soliditet kommer från det 
material som vi projicerar på den och ju mindre vi gör detta desto mer upplever vi den som 
insubstantiell, drömlik. Men detta betyder inte att Mirakelkursen har en negativ syn på 
världen. Faktum är att det vore att ge verklighet till världen. Enligt Mirakelkursen kommer 
man som ett mellansteg att se den förlåtna världen, världen utan skuld. Denna syn beskrivs 
som full av ljuvlighet och enhet, men är inte det sista steget, utan som det står i kapitel 17: 
 

From the forgiven world the Son of God is lifted easily into his 
home.18

 

Identitetsfrågan 
 
Vår identitet är inte den vi tror att den är. Det finns ingen separerad identitet, endast en tro på 
en separerad identitet. Vår individualitet som vi känner den är endast en tro och inte något 
verkligt. Vi ser här vilket ”övertag” egots tankesätt har i den här världen eftersom människor 
har identifierat sig med sin separerade individualitet. Budskapet om ickedualism eller 
sanningen om Gud är faktiskt det mest skrämmande budskap vi då kan få. För någon som är 
identifierad med individualiteten verkar icke-individualitet som icke-existens, död. Men om 
sanningen är att vi även nu inte är separerade individer, utan Ettheten, så kan inte detta vara 
skrämmande. Det kan inte ens vara en förändring, vilket Kursen bekräftar i det följande: 
 

Why wait for Heaven? Those who seek the light are merely 
covering their eyes. The light is in them now. Enlightenment is 
but a recognition, not a change at all.19

 
 
I ögonblicket av uppvaknande förändras man inte eftersom man även nu, som drömmande, är 
Ettheten. Man slutar bara tro på idén om separation, och upplever den frihet som är 
konsekvensen av det. Mycket av det som anses just nu anses naturligt och normalt i vårt psyke 
förlorar då sin grund, och vår verklighet, som är kärlek, är kan obehindrat uttrycka sig genom 
oss.  
 

Exempel på separationstankens symboler 
 
Vi kan inte här gå in på en fullständig utredning av bevis för separationens tankesystems 
närvaro i människors religioner, men det är av vikt för uppsatsens teoretiska grundlag att ett 
par sådana kopplingar påvisas. I judendomen, kristendomen och islam ses detta kanske 
tydligast i skapelseberättelsen, och Adam och Evas utdrivning ur paradiset. Här ser vi denna 
                                                 
18 T.17.II.7.1 
19 W.PI.188.1.1-4 
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tanke, om att vi är där vi är för att vi har syndat mot Gud, ges uttryck för i form av en 
berättelse. Kunskapens träd gav kunskap om gott och ont. Vad symboliserar ”gott” och ”ont” 
om vi tittar på det principiellt? Dualism. Gott och ont, jag och icke-jag, ”det här” och ”det 
där”, allt detta är en följd av kunskapen om dualism. Vi tenderar vanligtvis att se kunskap som 
något positivt och det verkar därför alltid lite märkligt varför Gud inte rekommenderade 
Adam och Eva att äta ett träd som gav kunskap. Men i den här berättelsen är det uppenbart att 
det som menas med kunskap inte är positivt alls. Det är en falsk kunskap som står i 
motsättning till livet (Livets träd i Edens lustgård). Kunskapen om gott och ont representerar 
alltså tron på dualism och dess konsekvenser. Utan dualism så kan ju bara en enda sak finnas: 
livet, existensen. Gud tittar på sin skapelse och konstaterar att “allt är mycket gott”. Att få 
kunskap om ondska måste vara att se annorlunda än Gud och därför att skilja sig från honom, 
och från paradiset, som ju per definition är en värld av endast godhet. Så här har vi i 
symbolisk form gett uttryck för exakt det ovanbeskrivna skeende. Ur Mirakelkursens 
perspektiv är denna berättelse felaktig. Vi är fortfarande i paradiset men inbillar oss själva en 
skrämmande värld som vi tror på. 
 

You dwell not here, but in eternity. You travel but in dreams, 
while safe at home.20

 
 
Men denna separationsberättelse ligger starkt i varje sovande sinne och spelar egentligen upp 
sig hela tiden. Födelsen är en reflektion av tron på denna ursprungliga separation. 
Förhållanden som har en paradistid och sen bryts upp, alla dramer i filmer, eller när ens 
favoritlag i någon sport förlorar, alla dessa smärtsamma upplevelser är en reflektion av 
separationen från godhet hos sinnet som vill förtränga detta men samtidigt ständigt spelar upp 
det för sig själv omedvetet och projicerar de känslorna på händelser som får symbolisera 
detta.  
 
Ett annat exempel är en intressant koppling mellan Mirakelkursens beskrivning av tron på att 
man har dödat Fadern som ursprunget till alla skuldkänslor, och Freuds beskrivning av 
fadersmordet som grunden till alla skuldkänslor.21 Fadersmordet skulle kunna ses som en 
reflektion av denna fundamentala process som sinnet spelar upp för sig själv. I 
Oidipuskomplexet ser vi det individuella sinnets upprepande av (eller fantasier om) det som 
det ”kollektiva” sinnet tror att det har gjort. Både Freud och Mirakelkursen beskriver denna 
princip som en fundamental del av det mänskliga psyket och dess beteende, och Freud menar 
till och med att denna grundläggande som ligger bakom hela civilisationens uppkomst.22

 

 

 

 

                                                 
20     T.13.VII.17.6-7 
21 ("Dostojewski und die Vatertötung", enligt http://www.qilinpsykologkonsult.com/fader.html) samt 
http://en.wikipedia.org/wiki/Totem_and_Taboo
22 I den ursrpungliga nedskrivningen av Mirakelkursen, vilken kallas Urtext (och finns i digital form på nätet) 
görs många intressanta hänvisningar till Freud och andra psykologer i samband med beskrivningarna (även 
Jung). Dessa är både medhållanden och motsäganden men togs bort när Mirakelkursen skulle sammanställas för 
utgivning, och jag har valt att följa den officiella standardutgåvan för detta arbete.  

http://www.qilinpsykologkonsult.com/fader.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Totem_and_Taboo
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Projektion inom analytisk psykologi 
Definitioner 
 
Jung definierar projektion enkelt genom följande: 
 

Projektion. Med detta menas att ett subjektivt innehåll läggs in 
i ett objekt. (Detta i motsats till introjektion.) Projektionen är 
alltså en dissimilationsprocess, genom att ett subjektivt innehåll 
i viss mening avlägsnas från subjektet och införlivas med 
objektet. […] Projektionen vilar på den arkaiska identiteten 
mellan subjekt och objekt, men bör endast betecknas som 
projektion när nödvändigheten att upplösa identiteten med 
objektet inträtt.23  

 
 
Det finns två viktiga delar i denna definition. För det första att projektion innebär att eget inre 
material ses som, inte eget inre, utan någon annans i det yttre. För det andra att det blir en 
projektion först när identiteten med objektet förnekas. Det är alltså paradoxalt nog frågan om 
en identifikation och avidentifikation på samma gång! Jung fortsätter: 
 

Projektionen är alltså ett introversionsförlopp, genom att den i 
motsats till introjektionen inte medför att subjektet närmar sig 
och assimileras med objektet utan tvärtom åstadkommer en 
avgränsning mellan subjekt och objekt.24  (min kursivering) 

 
 
Jung bekräftar därmed projektionens separerande natur, vilket är av vikt för jämförelsen med 
Mirakelkursen. Projektionen har en introversiv effekt på det sättet att avidentifieringen som är 
nödvändig ger upplevelsen av att subjekt och objekt är isolerade, när de i realiteten är psykiskt 
material hos samma subjekt. Jung anmärker att projektion därför spelar en huvudroll vid 
paranoia, där man ju tillskriver andra människor avsikter och tankar som är helt ens egna 
psykiska material.  
 
Introjektion är den motsatta processen till projektion och är alltså när ett yttre objekt får en 
inre avbild. Men även här noterar Jung att projektion är närvarande. Den första delen av 
introjektionsprocessen är nämligen en inkännandefas, där individen för att få kontakt med 
objektet och dra det in i sin upplevelsessfär, måste projicera ut något på det. När det har fått 
kontakt med objektet kan den introjicera dess innebörd. På detta sätt blir objektet ett redskap 
för att dra upp psykiskt material från det djupare omedvetna, och in i det medvetna och de 
ytligare lagren av det omedvetna.  
 

Hur projektion fungerar 
 
Enkelt betraktat är projektion en lögn. Den säger att något som tillhör mig inte tillhör mig. 
Den säger att det jag ser och reagerar på som något ”annat” inte är något ”annat”, utan jag 
själv. Den här aspekten av denna psykologiska dynamik framhålls kanske inte tillräckligt, så 
                                                 
23 Psykologiska typer s. 187. Refererat i Jungianska grundbegrepp från A till Ö. Hark, Helmut (1995)  
24 Ibid s.188 



C-uppsats Projektionsmekanismen i En Kurs i Mirakler 17(33) 
Jungiansk Psykologi C Sina Sabbagh HT-07  

låt oss uttrycka det så klargörande som möjligt. Projektion är ett annat ord för självbedrägeri, 
på identitetsplanet. Den anses vara en normal dynamik kanske för att den är otroligt vanlig, 
men det förändrar inte dess verkliga natur.  
 
För att projektionen ska upprätthållas är det viktigt att vi inte vet om att det är en projektion. 
Om en person inser att deras föreställningar om andra människor är deras egna bilder och 
föreställningar, och att verkligheten ser väldigt annorlunda ut så inser hon att hennes 
upplevelser av andra var fantasier. Det tar bort verklighetskänslan ur fantasierna om andra, 
och då kan de inte längre tjäna som projektioner. Projektion är just blindheten för att det inte 
är den andra man ser, utan ens egna bilder.  
 

Projektion i teori och praktik 
 
Projektion utgör en väldigt stor och normal del av vår tillvaro. Vi kanske inte reflekterar över 
hur mycket. De flesta av våra relationer baseras på detta. Kanske är allt vi ser i varandra 
projektioner. Vi kan förstås misstro detta och mena att vissa saker som vi ser i varandra 
faktiskt finns där, men hur kan vi veta det? Hur vet vi att det inte ändå är en projektion? Även 
om vi slutar projicera en sak och ser den ”verklighet” som ligger under den så kan den 
”verkligheten” vara ett nytt lager av projicerat material. Själva huvudingrediensen i projektion 
var ju ovissheten om att man faktiskt projicerar! Så kunskapsteoretiskt kan vi aldrig veta om 
det vi ser är en projektion eller inte.  
 
En invändning är upplevelsen att man hade rätt, att något som man såg i någon annan faktiskt 
var där. Bortsett från att detta är en hypotes som är omöjlig att verifiera så är det faktiskt så att 
det inte spelar någon roll. Om det jag ser i någon annan råkar överensstämma med vad de ser i 
sig själva eller hur de handlar, så kan det ändå vara projektion. Definitionen var ju att ett eget 
psykiskt innehåll har lagts på objektet och att man ser det som någon annans. Då är det 
egentligen irrelevant om det tycks finnas där eller inte, det är ändå en projektion.  
 
Jung vill dock göra en praktisk avvägning när det gäller att bedöma saker som projektion. Han 
skriver:  
 

Att tolka på subjektnivå får givetvis inte drivas alltför långt. 
Vad det gäller är bara att åstadkomma en litet mera kritisk 
avvägning av vad som bör sökas på det ena och det ena andra 
hållet. Något som direkt slår mig hos objektet tillhör 
förmodligen dettas verkliga egenskaper, men ju mera subjektivt 
och affektbetonat intrycket är desto mera troligt är det att det 
rör sig om en projektion.25

 
 
Detta är naturligtvis en bra avgränsning när vi pratar om projektion för att det gör ämnet 
praktiskt hanterbart. Men om vi ska gå till botten med grunden till projektion och dess möjliga 
metafysiska kopplingar så måste vi vara öppna för att projektion är involverat i all perception, 
även när det rör sig om till synes oviktiga detaljer.  
 
Man kan fråga sig om det inte är märkligt att en så stor del av människors tillvaro och 
relationer baseras på falska föreställningar. Det är kanske omöjligt att uppskatta korrekt hur 
mycket projektion är närvarande i våra dagliga liv, men det är tveklöst en mycket stor del i de 
                                                 
25 Arketyper och drömmar s.66 
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allra flesta människors liv. De flesta skulle nog känna stor rädsla för att kontemplera hur 
mycket av det de ser som är projicerat. Deras kärlek, deras hat, deras vänner, deras fiender, 
tänk om allt det är fantasier. Därför är det ofta så i praktiken att även människor som är 
väldigt insatta i projektionens närvaro i deras liv och kanske till och med arbetar med 
psykologi, egentligen tränger bort hur omfattande det är. Det kan vara väldigt deprimerande i 
början av en sådan insikt om hur mycket vi har lagt energi på i våra liv, som inte har funnits. 
Ja, det kan inleda en stor inre kris.  
 
Vad är då den praktiska följden av projektionens inverkan i våra liv? Ja, för det första innebär 
det förstås att vi lever i en fantasivärld och har fantasirelationer. Våra ögon är inte öppna för 
att se verkligheten då vi tillskriver den våra egna inre bilder, och vi lever i en stor okunnighet 
som följd. Detta är också sant om det inre, då våra projektioner i praktiken gör att vi inte 
känner oss själva. Att uppleva andra människor genom projektioner är också grunden till alla 
affekttillstånd som ilska och hat, men även förälskelse och andra former av idoliseringar. 
Projektion är också anledningen till att vi vill kontrollera och förändra varandra, då vi i och 
med projektionens identifikation ser den andra som ett jag-objekt.  
 

Livet utan projektion 
 
Vad alla de ovanstående följderna av projektion verkligen innebär kanske vi kan se på dess 
frånvaro, när vi har lagt bort detta sätt att leva och ett annat sätt att leva och relatera har 
öppnat upp sig. Detta skulle vara ett liv utan affekter, en fridfull frånvaro av upplevelsen av 
konflikter. Jag säger ”upplevelsen av konflikter” för konflikt är en subjektiv upplevelse, en 
tolkning som görs av en situation. Andra människor kanske skulle se konflikter i våra liv utan 
att vi själva skulle uppleva det så. Konflikten skulle vara deras projektion. Våra tankar om 
andra skulle inte heller kunna ha samma kraft utan mer vara som tomma skal. Vi skulle inte ta 
saker personligt och vi skulle inte heller försöka eller fantisera om att förändra andra vare sig 
genom att forcera vår vilja på dem eller genom att manipulera dem. Kanske skulle frånvaron 
av projektion sammanfalla med frånvaron av omedvetenheter och då kan vi egentligen inte 
förutsäga med vår begränsade förståelse, vad närvaron av denna ökade medvetenhet skulle 
kännas som och hur den skulle upplevas. Att det tidigare livet i den omedvetna och 
projicerade världen skulle ses som ett förvirrande fängelse är dock inte svårt att tänka sig.  
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Fördjupning i Mirakelkursens beskrivning av 
projektionsmekanismen 

Tre användningar av projektion 
 
Vi kan dela in Mirakelkursens projektionsbeksrivningar i tre huvudgrupper. Denna indelning 
görs inte specifikt i Kursen men är en praktisk uppdelning som görs av Robert Perry i hans 
Glossary of Terms from A Course in Miracles.  

Projektion som varseblivning 
 
Projektion är en psykisk dynamik, men ontologiskt vet vi inte om ”psykisk” innefattar den 
värld vi vanligtvis kallar fysisk eller inte. Som redan sagts så kan den vara en annan nivå av 
dröm, där vårt psyke är något mycket mer omfattande än vår drömfigur tror. Enligt 
Mirakelkursen är den värld vi ser tanken om separation projicerad utåt som en egen objektiv 
verklighet. Detta är den grundläggande nivån av projektion. Varseblivningen är alltså en följd 
av projektion, eller som Kursen uttrycker det ”projection makes perception”. 
 

Projection makes perception. The world you see is what you 
gave it, nothing more than that. […] 
It is the witness to your state of mind, the outside picture of an 
inward condition. As a man thinketh, so does he perceive. 
Therefore, seek not to change the world, but choose to change 
your mind about the world. Perception is a result and not a 
cause.26

 
 
Ytterst är alltså allting vi varseblir psykiskt, och vad vi varseblir avslöjar vad som finns i vårt 
sinne.  
 

Projektion inom drömmen 
 
Den andra nivån av projektion är att man inom drömmen (som alltså också är projicerad) 
projicerar skuld på dessa bilder man ser. Detta är den nivå som sedvanlig psykologi handlar 
om. Det som Mirakelkursen tillför på denna nivå är att visa att oavsett formen av projektionen 
så är grundsubstansen till det som projiceras skuld som handlar om att man tror att man har 
syndat mot det som vi skulle kunna kalla ”Gud”. Man skulle ju kunna fråga sig varför det 
överhuvudtaget finns en psykisk dynamik där man gör sig av med eget psykiskt material. 
Vore det inte naturligare att man helt enkelt ägde det psykiska material som man äger istället 
för att inbilla sig att man ser det i andra? Anledningen är helt enkelt att det är ett material som 
man känner obehag för att själv äga. Det är ett material som man upplever som negativt att 
förknippas med och därför måste det redan ha skett ett dömande av det. Det dömandet gör 
förstås att man dömer den som man tror äger detta material. Vi känner praktiskt igen detta i 
form av att vi tycker att andra gör oss illa, de är alltså skyldiga till att vi har det dåligt. ”Det är 
deras fel.” 
 
                                                 
26 T.21.IN.1 
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Men dessa principer gäller även om projektionerna är positiva. Anledningarna till positiv 
projektion och avvisningen av det innehållet kan vara ganska intrikata, men som ett enkelt 
exempel kan vi tänka oss en man som projicerar känslighet och omhändertagande på en 
kvinna och attraheras av det hos henne. För honom själv skulle det vara opassande eller 
otänkbart, tror han, att se de egenskaperna som sina egna. Han har kanske utifrån sin specifika 
miljö och uppväxt upplevt att han skulle ses som ”dålig” i någon mening, om han uppvisade 
ett sådant beteende. Och den ”dåligheten” är förstås sammankopplad med skuld. Man kan inte 
vara mycket ”sämre” än någon som avvisar Kärlek, vilket alltså är roten till skuldkänslorna.  
 
Det Mirakelkursen framhåller är att projektion inte gör oss av med skuldkänslorna utan håller 
dem levande i våra sinnen genom att färga hela vår perception. De är också ständigt 
närvarande i vårt eget omedvetna, vilket vi upplever men inte tänker på att vi upplever. Så det 
är ingen vinst att projicera, argumenterar Kursen. För projektion kan ju inte rent faktiskt ta 
bort någonting i oss, den bara får det att se ut som att bilderna vi ser (alltså ”de andra”) äger 
dem, samtidigt som vi inbillar oss att vi själva är en bild som inte äger dem. Sanningen är att 
vi är den medvetenhet som ser alla bilderna. I och med att känslorna bakom projektionerna 
hålls omedvetna för oss så får vi inte heller möjlighet att befria oss från dem. Medvetenhet är 
det som gör det möjligt för frusna komplex att få libidotillströmning och s.a.s. ”tina upp”. 
Projektion är en mekanism som upprätthåller omedvetenheten.   
 
En aspekt som man kanske oftast inte tänker på är att själva fenomenet att vi upplever 
individer är en projektion av separation. Det är en tolkning av vår perception. I österländska 
upplysningstraditioner står det ofta klart att det inte finns något individuellt jag, och att 
upplysning faktiskt till stor del är insikten om just detta. Individualitet är som ett filter 
varigenom vi ser och tolkar vår omvärld, att uppleva ”personer” är en projektion av 
separationstanken. 
 
Hur skulle det då vara, om det i verkligheten inte finns några individer? Svaret är att det finns 
ett kollektiv sinne med en massa tankar om individuella personer. De personer vi tror att vi 
och andra är, är konstruktioner byggda på idén om en separerad individ. Men eftersom en idé 
är en tanke, och inte en faktiskt förändring av verkligheten, så är den overklig. Den är en 
tolkning. När denna tanke ”personer” ges upp så förändras ingenting, verkligheten slutar bara 
att upplevas filtrerat genom denna tolkning. Buddhismen kallar detta för frihet från lidande, 
eftersom det psykologiska lidandet är uppbyggt på bilder av detta jag och vad som händer det.  
 

Projektion på Gud 
 
Denna form av projektion tas upp som en egen projektionsprincip i Robert Perrys "Glossary 
of Terms from A Course in Miracles"27. Den är en följd av vår egen tro på separationens 
verklighet och därmed på skuldens verklighet. Denna övertygelse om oss som syndiga 
projiceras på Gud och vi tror och upplever det som att Gud ser oss som skyldiga. I 
kristendomen ser vi detta i form av hur vi ser Adam och Evas utträde ur Edens lustgård som 
ett straff från Gud och den påföljande arvssynden. Jesus’ offer och död ses som en betalning 
Gud krävde för att våra synder skulle sonas osv. På ett omedvetet plan finns denna tro hos 
alla, även ateister.28 Enligt Mirakelkursen ser vi omedvetet all olycka i världen och i våra liv 
som ett straff från Gud:  
 

                                                 
27 Tillgänglig i digital form på: http://www.circleofa.org/glossary/AcimGlossaryIndex.php  
28 Att även ateister tror på någon slags Gud eller högre makt är förstås ingen okänd tanke i den Jungianska 
psykologin. Jung beskriver det mänskliga omedvetna som religiöst och troende.  

http://www.circleofa.org/glossary/AcimGlossaryIndex.php
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     Defensiveness is weakness. It proclaims you have denied 
the Christ and come to fear His Father's anger. What can save 
you now from your delusion of an angry god, whose fearful 
image you believe you see at work in all the evils of the world? 
What but illusions could defend you now, when it is but 
illusions that you fight?29 (Min kursivering) 

 
 

Följderna av att ta tillbaka sina projektioner 
 
På den första nivån av projektion blir följden av att ta tillbaka sina projektioner i slutändan att 
man ser världen som en illusion, ett påhitt. Eftersom universum är projektionen av tanken om 
separation så gör upplösandet av den här tanken i början att man inte längre åtskiljer mellan 
olika objekt på samma sätt. Sanningen i denna syn kan kanske bäst illustreras om vi ser på hur 
vetenskapens syn på vårt universum har förändrats. I den Newtonska fysiken ses världen som 
uppbyggd av objekt som relaterar till varandra på vissa sätt och har sina egna rörelseslagar. 
Objekten ses alltså som en fundamental form av verklighet. I och med dagens kunskap om 
den mikrokosmiska kvantfysiken ser vi att allting är förbundet i det förenade fältet och att 
skiljelinjerna mellan olika objekt i detta fält är synbara, och inte faktiska. Avgränsningen är 
en synvilla. Allting är intimt förbundet med allt annat och allt som händer påverkar allt. I vår 
vardag och tankevärld lever vi dock fortfarande i den Newtonska fysiken där vi tror att vi och 
allt annat är separerade objekt. Så man kan utifrån dagens vetenskapliga insikter se denna 
psykologiska process som övergången från ett Newtonskt tänkande till ett kvanttänkande. 
Men i slutändan innebär tillbakadragandet av projektionerna att man i det högsta tillståndet av 
enhet med Gud inte kan se någon värld alls, bara Gud.  
 
På den andra nivån är följden av avslöjandet av projektionerna att vi upplever en 
känslomässig lättnad som vi inte kan föreställa oss just nu. Det är först retrospektivt som vi 
ser hur jobbigt vårt normala tillstånd var jämfört med den frid vi upplever när vi har ”förlåtit 
världen” eller sett igenom projektionerna. I det oförlåtande tillståndet upplevs hela världen, 
inte bara andra människor, som ogästvänlig och illvillig. Detta gör att vi går omkring i ett 
ständigt tillstånd av försvar, som vi inte är medvetna om förrän vi börjar göra oss av med den. 
I jämförelse med den totala trygghet och livsglädje som är vårt naturliga tillstånd känns allt i 
det vi nu kallar vårt vanliga liv, som en förvirrad mardröm.  
 
På den tredje nivån innebär tillbakadragandet av projektionerna att vår rädsla för Gud upphör. 
Ur ett perspektiv kan man säga att vi aldrig egentligen är rädda för Gud/Etthet, utan vi är 
rädda för vår bild av Gud/Etthet. Ingen upplever försvinnandet av individualitet som 
obehagligt, men nästan alla upplever sin bild av detta försvinnande som något mycket 
skrämmande. Utan rädslan för Gud möjliggörs föreningen med honom, eller snarare insikten 
att vi redan är förenade med honom. Behovet att ständigt distansera sig från Etthet försvinner.  
 

Hur befriar man sig från projektioner? 
 
När man nu enligt Mirakelkursens beskrivning förstår hur det hela hänger ihop och vill befria 
sig från projektionerna, hur menar den att man gör det? En stor del av svaret ligger i själva 
förståelsen och dess applicering. När man förstår och införlivar denna förståelse i praktiska 

                                                 
29 W.PI.153.7 
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situationer så ser man sanningen om projektionen, och är då befriad från den. Vi minns att 
projektion krasst uttryckt är en lögn, och om lögnen ses som sådan eller genomskådas så kan 
den inte förbli.30 Förlåtelse är en av de viktigaste delarna i Kursen och jag vill därför 
genomgå den någorlunda grundligt.  
 

Förlåtelse 
 
Eftersom projektion (av den andra typen) är en form av skuldbeläggning måste upphävandet 
av denna vara en form av förlåtelse. Enligt Mirakelkursen är inte förlåtelse att säga ”ja detta 
har faktiskt hänt, och du gjorde si och så, men jag förlåter dig ändå”. Förlåtelse är att se att det 
man trodde inte hände. Oavsett vad vi tror skedde, så reagerar vi på vår egen föreställning och 
våra egna tankar. Det vi ser i den andra är vårt eget påhitt. Det är vårt eget påhitt att det skulle 
föreställa oss, och sen projicerar vi vårt eget påhitt på den andra och tror att det föreställer 
dem. Men det spelar ingen roll om vi ser det i oss själva eller den andra. Det är ändå bara 
tankar och inte sanning. Våra tankar baseras (om vi ska göra det lika diffust som det ofta är 
för vårt medvetna sinne) på att ”något har gått väldigt fel, någon har gjort något väldigt fel, 
någon är väldigt dålig”. Förlåtelse är att ifrågasätta och genomskåda dessa omedvetna tankar 
som ligger till grund för projektionen, och se att man inte behöver tro på dem. I någon mening 
gör förlåtelse i Mirakelkursens mening att någon egentlig förlåtelse blir onödig eftersom man 
ser att ens negativa känslor baserades på osanningar och att det inte finns något att förlåta.  
 
Eftersom det är det vi tror att vi själva har gjort som vi projicerar på den andra så poängterar 
Mirakelkursen att vi och den vi förlåter alltid blir förlåtna tillsammans, och i slutändan att det 
bara är oss själva vi förlåter.  
 

Release your brothers from the slavery of their illusions by 
forgiving them for the illusions you perceive in them. Thus will 
you learn that you have been forgiven, for it is you who offered 
them illusions.31

 
 
Förlåtelse är inte en viljeakt som man kan tvinga fram. Den kommer inte heller från någon 
slags själslig ”storhet” eller överseende. Om man försöker att ”förlåta” på det sättet så har 
man missförstått vad förlåtelse betyder (enligt Kursens definition).  
 

The real world is achieved when you perceive the basis of 
forgiveness is quite real and fully justified. While you regard it 
as a gift unwarranted, it must uphold the guilt you would 
"forgive". Unjustified forgiveness is attack. And this is all the 
world can ever give. It pardons "sinners" sometimes, but 
remains aware that they have sinned. And so they do not merit 
the forgiveness that it gives.32

 
 
Verklig förlåtelse är alltså omöjlig så länge man fortsätter se saker på samma sätt, och 
förlåtelse är oundviklig när man ser igenom illusionen i det hela. På det sättet kan man säga 
att förlåtelse är synen av att det aldrig fanns något att förlåta. Det är inte ansträngande, men 

                                                 
30 Illusion recognized must disappear. (W.PI.187.7.1) 
31 T.16.VII.9.1 
32  T.30.VI.3.3-8 
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det kan vara en jobbig upplevelse att inse att det man reagerar på finns i ens eget sinne, och 
inte utgör den andra människan som man trodde. Man förstår, som Kursens säger, att man gör 
detta mot sig själv. Som en övergång kan detta göra att man fortsätter att se projektionerna 
som verkliga, men angriper sig själv med dem.  
 

The beginning phases of this reversal are often quite painful, 
for as blame is withdrawn from without, there is a strong 
tendency to harbor it within.33

 
 
Men detta är bara en övergångsfas och det är viktigt att förlåta sig själv likafullt när man 
dömer sig själv och sina tankar. Befrielsen ligger i att tankarna beskriver osanningar, vare sig 
man projicerar dem eller använder dem som självbilder. Man måste då inse att man inte är 
någon av bilderna och självbilderna, utan man är den medvetenhet som ser dessa. Hur hemsk 
eller underbar bilden än är så beskriver den egentligen bara sig själv, och inte den sanna 
naturen hos den som tror att han tänker de tankarna. Förlåtelse är i slutändan vägen ut ur all 
rädsla och öppnandet av sinnet för Gud.34  
 
Ur ett perspektiv är det enda som kan förlåtas det förflutna (eftersom det är därifrån man 
hämtar sina mentala bilder) och en stor del av Kursen går ut på att uppmärksamma detta 
faktum. Det förflutna är en illusion eftersom den inte finns, annat än i våra tankar.35 Själva 
ordet betecknar att det inte är något som existerar nu. Det har förflutit.36 Förlåtelse hänger 
därför samman med att se att det förflutna inte har någon annan makt över oss än den vi ger 
den genom att tro att den har någon reell existens nu. Bara att se något som orsakar negativitet 
hos en som förflutet och veta att det förflutna inte existerar, är förlåtelse. Det är ett sätt att 
förstå att vad man än ser är något som finns i ens eget huvud s.a.s.  
 
Det är också viktigt att ”förlåta” de goda projektionerna. Som vi tidigare visat är även de 
positiva projektionerna en del av systemet som upprätthåller omedvetenhet och projektion i 
allmänhet, samt att det egentligen inte finns sant positiva projektioner. Det kan finnas 
projektioner i en form som man upplever som mer attraktiva, men om inte skulden fanns i 
dem så skulle man själv representera dem automatiskt, och inte lägga ut dem på andra. 
Skulden kan alltså framträda i en form som vi upplever som attraktiv, och detta ligger bl.a. 
bakom det fenomen som vi kallar för förälskelse. 
 
I realiteten så ingår de positiva projektionerna i dualismen där det ”goda” och ”onda” 
upprätthåller varandra. Förlåtelse är att gå bortom båda till enheten i allt. Det man förlåter är 
egentligen dualism. Ett positivt dömande är ett negativt dömande. Att döma något som ”gott” 
är att samtidigt döma dess motsats som ”ont”. Att projicera något gott på andra ingår alltså i 
ego-tricket att få projektion att verka som att det har något av verkligt värde att erbjuda, men 
det upprätthåller alltså samma skuld och system, rent bortsett från att även en positiv 
projektion skapar en separation mellan subjekt och objekt. Förlåtelse är alltså ytterst inte en 
fråga om att förlåta någonting som någon har gjort, utan måste appliceras överallt där 
separationstanken finns.  
 

                                                 
33 T.11.IV.4.5 
34 You are afraid of God because you fear your brother. Those you do not forgive you fear. And no one reaches 
love with fear beside him.  (T.19.IV.D.I.11.5-7) 
35 The past becomes the justification for entering into a continuing, unholy alliance with the ego against the 
present. For the present is forgiveness.     (T.17.III.8.1-2) 
36 Forgive the past and let it go, for it is gone. (T.26.V.14.1) 
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Mirakel 
 
Vi har redan beskrivit miraklets svårfångade definition i början av detta arbete, och i 
projektionssammanhang överlappas den till stor del av ovan beskrivna förlåtelse. Miraklet är 
själva skiftet i förlåtelsen. Ett mirakel är ett skifte i varseblivningen, att man ser något på ett 
sätt som reflekterar sanningen eller den ickedualistiska verkligheten.  
 
Mirakelkursen inleds med en uppräkning av femtio mirakelprinciper i stil med ”Mirakler är 
naturliga. När de inte inträffar har något gått fel.”37 Den första av dessa principer är en av de 
mest kända, och fascinerande, och återkommer ständigt i hela kursen.  
 

1. There is no order of difficulty in miracles. One is not 
"harder" or "bigger" than another. They are all the same. All 
expressions of love are maximal. 

 
 
Sanningen har inte grader. Etthet är Etthet. Det är därför också som man inte kan delvis 
förlåta.38 Miraklen har ingen svårighetsordning eftersom det egentligen bara finns ett mirakel, 
ett misstag och en rättelse, hur många olika former det än tycks ta.   
 

Jag är orsaken 
 
Som sagt kan ytterligare indelningar egentligen ses som underavdelningar till förlåtelse. Även 
denna är implicit i förlåtelse, men kan vara värdefull att framhäva. Eftersom en 
huvudkomponent i projektion av omedveten skuld är ”det är deras fel”, så sker upphävandet 
av det när man ser att man själv är upphovet till de bilder man ser i de andra. Kursen 
sammanfattar det med följande: 
 

Say only this, but mean it with no reservations, for here the 
power of salvation lies: I am responsible for what I see. I 
choose the feelings I experience, and I decide upon the goal I 
would achieve.39

 

Projektion och utsträckande 
 
En intressant systerdynamik till projektion introduceras i Mirakelkursen under namnet 
”utsträckande” (Eng: extension). Eftersom projektion som vi sett har till syfte att separera och 
är ett utspridande av sinnets illusioner, så är utsträckande en dynamik som har till syfte att 
förena och är ett utspridande av sinnets sanningar. Utsträckande är egentligen den primära 
funktionen hos sinnet, projektion är så att säga egots variant av utsträckande. Sinnet lever och 
upplever genom att utsträcka sig, precis som Gud. Det är så sinnet skapar, det expanderar sig 
självt. Vi är Guds skapelser, utan att vara separerade från honom, just genom att Gud 

                                                 
37 Mirakelprincip nr. 6 
38 Forgiveness is release from all illusion, and that is why it is impossible but partly to forgive. No one who 
clings to one illusion can see himself as sinless, for he holds one error to himself as lovely still. And so he calls it 
"unforgivable", and makes it sin. (T.24.III.1.3-5) 
39 T.21.II.2.2-4 
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utsträckte sig själv.40 Och då vi har skapats i Guds avbild så har vi också denna förmåga att 
skapa och gör det i vårt naturliga tillstånd. Och det vi skapar är det vi upplever.  
 
Med egots inträde börjar detta naturliga utsträckande att reflektera tanken om separation. En 
projektion är att ”utsträcka” skulden i sitt sinne till en annan, dissociera från den, och sen 
uppleva den i vårt liv. Som framgår begränsar detta vår upplevelse av vårt sinne, tycks 
separera oss från andra, och resulterar i rädsla och hat. Det får en exkluderande funktion. När 
ett utsträckande sker här i världen är den i princip synonym med de effekter som tillskrivs 
förlåtelse, mirakel, kärlek osv. Den ser sina upplevelser som sinnets egna skapelser och 
inkluderar därmed dem i sig själv. Den utökar vår medvetenhet och vår upplevelse av vårt 
sinne, förenar oss med andra och resulterar i kärlek. Att inkludera det vi upplever in i oss 
själva kan ses som en väg som leder från egots illusioner till sanningen.  
 
Sanningen är Etthet. Reflektionen av Sanningen kan vi kalla enhet eller förening. När sinnet 
har helats så mycket att det reflekterar Sanningen genom att se enhet överallt, är Sanningen 
själv endast ett litet steg ifrån och kan lätt tas. Detta kallar Kursen för det sista steget och är 
egentligen det enda i det här som inte vi gör, utan Gud. Vi bara förbereder marken.  

                                                 
40 What He creates is not apart from Him, and nowhere does the Father end, the Son begin as something separate 
from Him. (W.PI.132.12.4) 
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Diskussion
En jämförelse mellan analytisk psykologi och 
Mirakelkursen i relation till projektionsmekanismen 
 
Om man skalar av så mycket som möjligt från Kursen så är dess tankesystem den exakta 
motsatsen till det tankesystem som största delen av mänskligheten har gemensamt.41 
Universum är lögnen materialiserad, och att ge upp identifikation och bindningar på ett så 
grundläggande plan är omvälvande på det absolut djupaste planet. Detta är anledningen till att 
det behövs en övergångsfas som är ”den lyckliga drömmen” eller ”den förlåtna världen”, som 
fortfarande är i drömtillståndet, men reflekterar verkligheten och därför kan leda till den.  
 
Om vi skulle titta på det hela med fräscha ögon nu så skulle det förmodligen vara självklart 
för oss att sanningen är eftersträvansvärd och att mekanismer för att lura sig själv är 
verklighetsflykt. Det är en lögn, inte annorlunda än någon annan. Vi skulle se att det är 
vansinne att bygga sitt liv på att lura sig själv, oavsett hur normalt det anses. Det är ungefär 
det perspektiv som Mirakelkursen framlägger. Det verkliga miraklet är kanske hur detta verk 
ändå har lyckats bli så pass populärt. En teori är att människor som läser Kursen, speciellt 
”New Age”-are fastnar i en flummig ljusvärld av kärlek och förlåtelse där de faktiskt missar 
hur radikal och omvälvande dess budskap är.  
 
Människor som läser Kursen med mer seriösa intentioner påpekar hur väldigt smärtsamt det är 
att inse hur mycket av det som man tog för verklighet egentligen är illusioner, och hur jobbigt 
det är att ge upp de känslomässiga bindningar som man har till illusionerna, för att inte tala 
om hur ovillig man kan vara att släppa negativitet när man står inför en förlåtelsesmöjlighet. 
Kursen gör ingen hemlighet av detta, och förklarar varför det är så, och vad man kan göra åt 
det. Den är menad att vara en radikal omstrukturering av våra verklighetstolkningar.  
 

Projektion och dess följder 
 
En av de viktigaste frukterna av mötet mellan Jungiansk teori och Mirakelkursen är hur 
projektionsmekanismen uppfattas. Det är inte en självklar harmoni mellan dessa två synsätt. 
De är i sina grundläggande attityder egentligen ganska kontrasterande, när det gäller generell 
hållning till projektion. I jungiansk teori är projektion en självklar, naturlig, och till och med 
nödvändig del av livet. I Mirakelkursen är den ”det ondas” redskap, så att säga. Det är lögnens 
verktyg för att hålla sig själv vid liv. De följder som utmynnar från dessa grundinställningar 
blir därför väldigt annorlunda.  
 
Jung har ett ganska praktiskt förhållningssätt och ser projektionens användbarhet och att en 
viss grad av projektioner är nödvändigt i dess subtilare former, samtidigt som det är helt klart 
att skuggprojektioner, anima/animusprojektioner och liknande måste tas tillbaka och 
assimileras om individuationsprocessen ska fortgå till sitt slut. Ur Mirakelkursens perspektiv 
är projektion nödvändig om tron på en separerad identitet ska kunna upprätthållas. Men 
premissen om att den separerade identiteten är äkta, viktig eller ens möjlig ifrågasätts alltså i 
Mirakelkursen.  
 

                                                 
41 This is the first idea we have had that is related to a major phase of the correction process; the reversal of the 
thinking of the world. (W.PI.11.1.1) 
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Jung och Kursen är nästan ordagrant överens när det gäller den viktigaste aspekten av 
projektion, nämligen dess separerande effekt. Detta såg vi i genomgången av Jungs egna ord 
om projektion där han noterade att den ”åstadkommer en avgränsning mellan subjekt och 
objekt.” Då den förenande impulsen är essensen av inklusivitet och kärlek, medan den 
separerande impulsen är essensen av exkluderande och aggression, så inser man att om man 
strävar efter den förstnämnda så måste projektion upplösas på djupet. På denna viktigaste 
punkt harmoniserar Jung och Kursen med varandra.  
 
Jag uppfattar det som skillnaderna mellan Jung och Kursen är en fråga om vilken världsbild 
som det utgås ifrån snarare än att själva projektionsmekanismen skulle ses som annorlunda i 
dem. Projektion beskrivs nästan identiskt i sin grundstruktur hos båda, men den dras mycket 
längre i sina konsekvenser i Mirakelkursen. Där Jung kanske skulle säga att vissa av våra 
perceptioner är projektioner och att verkligheten ofta kan skilja sig åt en del från det vi ser, så 
måste vi ontologiskt sett erkänna att vi inte vet var gränsen ska dras mellan vad vi projicerar 
och vad som verkligen finns där.  
 
Vi ser att projektion i Mirakelkursen egentligen tolkas på samma sätt som Jung men dras 
längre i sina konsekvenser, och utgår från en annan ontologisk grund. Det vi oftast inte tänker 
på när vi läser Jung eller någon annan psykologi är att en specifik världsbild tas för givet i 
den. När någon alternativ tolkning på ett psykologiskt fenomen, t.ex. projektion, beskrivs så 
kan läsaren utgå från sin egen världsbild och tolkningen ses som udda, ologisk eller till och 
med som ett missförstånd, även om den i sina principer beskriver fenomenet korrekt. Denna 
möjlighet måste vi vara öppna för i diskussionen av Kursens analyser. Om vi kan hålla 
världsbildspremisser utanför så måste vi säga att projektion beskrivs identiskt i de två 
beskrivningarna, och att de olika kontexter de presenteras i är möjliga båda två.  
 

Projektionsåterkallelse och integration 
 
Vi genomgick tidigare det kanske förvånande fenomenet att även de goda projektionerna ska 
”förlåtas” eller ses igenom. Detta delvis eftersom gott och ont sker inom det dualistiska 
paradigmet och bara är illusionens två ansikten. I den jungianska psykologin finns det en 
motsvarande process som i sin essens handlar om precis denna övergång från dualism till 
enhet. Det kallas för motsatsernas förening och kommer att beröras nedan.  
 
När vi inte längre tar parti för vissa egenskaper och förkastar de andra så upplöser vi också 
själva fundamentet för det omedvetna komplex som Jung kallar för ”skuggan”. Skuggan är en 
term som brukar användas i princip bara om de negativa egenskaper som inte har varit 
accepterade och som man därför har förträngt. Om vi skulle agera ut dem så skulle vi känna 
mycket skuld och rädsla i olika former, vilket är anledningen till att vi gärna projicerar ut 
dessa egenskaper och ser andra som skyldiga. Märk väl att denna syn på andra som de 
skyldiga inte behöver vara särskilt uppenbar för den som har den. En person som definierar 
sig som förlåtande och accepterande kanske förtränger detta dömande och inte alls tycker att 
hans självdefinition leder till dömande av andra som representerar motsatsen. Ändå är alltså 
skuggan är en central del av våra projektioner, och i upphävandet av alla slags projektioner 
måste också en annan komplementär motsats i det omedvetna integreras, nämligen 
anima/animus.  
 
Allting som vi uppfattar som en olikhet mellan vår definition av oss själva och vår definition 
av andra är en följd av separationstanken. Om vi egentligen inte är separerade från andra så är 
ju varje tanke som säger motsatsen en illusion. Men eftersom det vi egentligen projicerar är 
det inre psykiska materialet så innebär integrationen som är en följd av att se igenom 
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projektionerna, att vi integreras inombords. Mycket av det som finns i vårt omedvetna och 
som vi inte skulle kunna integrera genom att försöka nå det direkt, ligger till vår medvetna 
beskådan i vår perception av den yttre världen. Att ”utsträcka” sig där är att utsträcka sin 
självdefinition så att den omfattar mer och mer av det omedvetna. När allt yttre är inkluderat 
så är allt inre inkluderat. Man är integrerad och hel, motsatsernas förening är fullkomliggjord. 
Då Självet i den Jungianska läran är det transcendenta som i sig alltid inrymmer båda 
motsatserna, så betyder detta vårt nya integrerade tillstånd i sann mening Självförverkligande. 
Den symboliska procedur som ligger i alla arketypiska berättelser och myter, att jaget når till 
och förenas med Självet, har du skett.  
 
När det kommer till jagets rädsla för Självet kommer Mirakelkursen med ett intressant 
förtydligande. En av de mest kända historierna om konflikten mellan jaget och Självet är 
berättelsen om Sankt Göran och Draken, där Draken symboliserar Självet och Sankt Göran 
symboliserar jaget. Rädslan för att uppslukas av Självet, att tas över eller annihileras är en 
ständig anledning till motstånd och de inre klyvningarna. Här har Mirakelkursen ett intressant 
bidrag att ge, som i grunden är logiskt om vi inte drar några förhastade slutsatser. Det är 
egentligen inte så att jaget fruktar Självet, det fruktar sin bild av Självet, det fruktar sin 
föreställning om ”annihilation”. Faktum är att de mystiker som har gett sig hän till Självet 
eller haft glimtar av det manar alla till ”tillit till Gud” och beskriver det som en väldigt 
åtråvärd upplevelse. Hur skulle det kunna vara skrämmande?  
 
Detta är vad man skulle kunna se som den tredje nivån av projektion, projektionen på Gud. 
De bilder som vi har av Gud eller av det inre numinösa kommer inte nödvändigtvis från Gud, 
utan från egot. Detta gäller även om bilden är ljus och överdådig, då detta kan vara lika 
skrämmande och skapa rädslan för utplåning. Själva projektionen på Gud är dessutom ett sätt 
att upprätthålla tron på separation från honom, och får oss att frukta insikten om enhet med 
Gud. Som en möjlig metod för att komma tillrätta med det kan man antingen ge en motvikt 
till den bilden, eller att se bilden som en bild helt enkelt, och inte som en verklighet. I 
frånvaron av den föreställningen eller när den bilden inte ses som absolut sanning måste 
rädslan försvinna. 
 

Frågeställningarnas svar 
 
Utifrån ovanstående argument kan vi besvara uppsatsens frågeställningar. 
 
Är Mirakelkursens beskrivning av projektion förenlig med Jungs beskrivning av den?  
 
Mirakelkursens beskrivning av projektion är förenlig med Jungs beskrivning. Skillnaden 
ligger snarare i hur långt den dras i sina konsekvenser och vilka premisser den utgår ifrån.   
 
Är den en avvikelse från Jungs definition eller en naturlig följd av den?  
 
Den är närmast en följd av den. Det finns definitionsmässiga avvikelser i att Jung anser att 
projektion endast bör kallas projektion fram till en viss gräns. Principiellt håller han dock med 
om att även fenomen bortom denna godtyckliga gräns kan vara projektioner. Att se och 
använda projektion på det sätt som Mirakelkursen föreslår leder till frambringandet av den 
integration som är den jungianska psykologins högsta mål och kan i den meningen anses vara 
helt överensstämmande med denna psykologi. Eventuella skillnader kan ur det perspektivet 
snarare handla om att Mirakelkursen endast siktar på den högsta nivån av integration och 
Självförverkligande, medan analytisk psykologi ibland diskuterar projektionens plats i 
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uppnåendet av delmål i individuationsprocessen. Detta såg vi i diskussionen om motsatsernas 
förening.  
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Projektion och världsbild 
 
Då projektion är en färgning av vår perception så kommer den att spela en avgörande roll i 
hur vi uppfattar verkligheten och vilja världsbilder som vi skapar utifrån detta. Frågan uppstår 
var gränsen går mellan våra egna projektioner och den faktiska objektiva verkligheten. I en 
verkligt vetenskaplig diskussion om ontologi måste kanske egentligen denna fråga om 
projektionens inflytande avhandlas. Om det till exempel spekuleras i en eventuell Guds 
existens antingen i en separerad form eller i en panteistisk version av närvaro i allt, så måste 
innan några slutsatser dras om perceptionen av dessa, möjligheten adresseras att det kan röra 
sig om eget psykiskt material som har projicerats. Mycket av besjälandet av yttre objekt och 
natur kan i själva verket ha sin grund i detta. Detta noterar Jung specifikt när detta framträder 
i sitt tydligaste fall, t.ex. att vissa speciella objekt anses heliga eller att ett visst djur tillskrivs 
en ovanlig betydelse.  
 

Projektion och verklighetsuppfattning 
 
Jung gör av praktiska skäl en definitionsbegränsning av vad som ska kallas projektion i 
Arketyper och Drömmar: 
 

Att tolka på subjektnivå får givetvis inte drivas alltför långt. 
Vad det gäller är bara att åstadkomma ett litet mera kritisk 
avvägning av vad som bör sökas på det ena och det andra 
hållet. Något som direkt slår mig hos objektet tillhör 
förmodligen dettas verkliga egenskaper, men ju mera subjektivt 
och affektbetonat intrycket är desto mera troligt är det att det 
rör sig om en projektion.42

 
Här görs en viktig distinktion i hur vi kan skilja mellan projektion och icke-projektion, genom 
att projektion relateras till ett mera subjektivt och affektbetonat intryck av objektet. Sett från 
Mirakelkursens perspektiv är detta fullständigt korrekt, men det dras längre i sina 
konsekvenser. Om en person tittar på en vägg eller en sten, är det då bara den medvetna 
subjektiva responsen vi ska ta hänsyn till? Medvetet kanske reaktionen är ganska alldaglig 
eller till och med uttråkad, och även där kan det diskuteras om det verkligen är en neutral 
reaktion, men omedvetet sker ständigt en massa reaktioner som i allra högsta grad kan ses 
som subjektivt färgade och affektbetonade. Som vi uttryckt menar Kursen att hela vår 
grundläggande perception av världen är att den är ogästvänlig och illvillig, delvis eftersom 
den tycks agera som den vill utan hänsyn till oss, och de rent bortsett från att alla dess objekt 
är manifestationer av separationsidén. Därför kan även vardagligare perceptioner vara fulla av 
omedvetna projektioner eller illusioner och om vi ska gå till botten med vad som är sant eller 
nå fullständig medvetenhet så måste även denna nivå inkluderas i vår utvecklingsprocess. 
Mirakelkursen vill göra uppmärksam på detta faktum i en av övningarna: 
 

You see no neutral things because you have no neutral 
thoughts.43  

 

                                                 
42 S. 66 
43 W.PI.17.1.2 
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Färgningen av vår upplevelse inser vi förmodligen först efter att vi har blivit medvetna om 
denna nivå av projektioner och på lättnaden som vi känner då, inser hur tyngda vi var av 
subtila projektioner och relationer även till andra visuella objekt än andra människor. Det som 
kallas den verkliga världen är just det som vi upplever som den objektiva världen, renad från 
våra projektioner. Detta beskrivs som en ljuvlig upplevelse, och strider i sina principer inte 
mot vad den analytiska psykologin formulerar. Om någon distinktion ska göras mellan 
Kursens och det jungianska arbetssättet så är det att Mirakelkursen är mer aktivt och 
pådrivande i att den egna utvecklingen ska arbetas med på ett så allomfattande och komplett 
sätt som möjligt. Det är inte frågan om att vänta på att t.ex. en stark dröm ska inspirera en till 
att ta itu med en specifik sak, utan man ska själv vara aktivt inriktad på att släppa alla sina 
illusioner. Kursen uttrycker öppet att dess undervisning är till för att spara tid.44  
 
Att hela världen och livet skulle vara en dröm eller en illusion är förstås något som människor 
svårligen skulle gå med på, så låt oss trappa ner det ett steg. Även om den yttre verkligheten 
har en objektiv existens, så är det ändå möjligt att det vi ser i den är projicerat. Det ligger ju i 
projektionens natur att det egentligen är först efter att den har genomskådats som vi inser att 
det vi såg var vårt eget påhitt. Så låt oss fundera ett ögonblick på om vi kan uppfatta någon 
perceptions innehåll utan att göra oss en mental bild av den. Om ett objekt har en viss 
egenskap eller inte är egentligen ointressant och på sitt sätt omöjligt att ta reda på. Frågan är 
om vår uppfattning av denna egenskap kan existera utan att vara en psykologisk bild. Här 
bidrar Jung med en diskussion om objekt-imagon:  
 

I de fall då projektionen motsvarar en egenskap som faktiskt 
existerar hos objektet finns det projicerade innehållet likafullt 
även hos subjektet, och bildar där en del av objekt-imagon. 
Objekt-imagon är en psykologisk storhet som är skild från 
varseblivningen av objektet; det rör sig om en bild som 
existerar vid sidan av alla varseblivningar och samtidigt 
grundar sig på alla varseblivningar, och den medvetna 
autonomin hos denna bild förblir omedveten så länge som den 
helt sammanfaller med objektets verkliga uppträdande. 
Imagons självständighet vinner därför inte medvetandets 
erkännande utan projiceras omedvetet på objektet, det vill säga 
det sammansmälter med objektets självständighet.   

 
 
Det essentiella är alltså det inre objektet, objekt-imagon, och vårt förhållningssätt till det. Det 
är där våra projektioner och affekter ligger oavsett om egenskaperna i den bild vi ser 
korrelerar till en eventuell yttre värld. Och de projektioner som finns kommer att representera 
områden där tanken om separation finns kvar, och om vi vill ifrågasätta tanken om separation 
så måste dessa projektioner inkluderas och avslöjas.  
 
Att arbeta med tanken om separation direkt är ett mycket effektivt tillvägagångssätt eftersom 
det i slutändan är den tanken som alla projektioner och illusioner baseras på. Det upplöser 
många projektioner på en gång. Ofta är det genom ifrågasättandet av separationstanken som 
man märker hur man automatiskt blivit befriad från en massa projektioner som man inte visste 
att man hade. Det är med andra ord inte nödvändigt att gå igenom varje enstaka projektion, 
om man kan se igenom den grundläggande illusion som de alla bygger på.  
 
 
                                                 
44 Bl.a. “This is the special means this course is using to save you time.” (T.18.VII.6.4) 
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Vad är implikationerna av förståelsen av projektion, för vårt sätt att betrakta världen? 
 
Förståelsen av projektion leder till osäkerhet och en viss grad av ödmjukhet för det man 
tycker sig se. När projektionsmekanismen har introducerats så är inget längre säkert. Frågan 
kommer alltid att kunna ställas om det man ser är en projektion eller något faktiskt. Philip K. 
Dick har sagt en gång att: "Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go 
away."45 (Philip K. Dick, 1978) Om vår verklighet skulle vara projicerad så skulle vi med 
andra ord märka det när vi slutar tro på den. Det är en god teori i sammanhanget.  
 
Det ska kanske sägas i sammanhanget att vi inte behöver utgå från tanken att världen är en 
illusion, om vi vill vara vetenskapliga. En sådan premiss vore också en tro. Snarare kan vi ta 
det som en möjlig hypotes, men det enda säkra vetenskapligt sett är att vi inte vet säkert. Och 
kanske är den mest vetenskapliga hållningen att inte försöka ta ställning slutgiltigt, utan se 
vilka nya aspekter av självkännedom som framträder i och med osäkerheten och 
ifrågasättandet av ens vanliga utgångspunkter. Tillsammans med förändrandet av vår syn på 
världen förändras vår syn på oss själva. Ju mer vi inser att vi projicerar desto mindre blir 
världen ett icke-jag, och desto mer omfattande blir vi själva. Det finns en viss mängd psykiskt 
material och vi kommer antingen att definiera oss själva som en liten del av den och se resten 
i världen, eller så kommer vi att definiera oss själva som hela eller nästan hela detta material, 
och se världen som orelaterad till vår identitet. Med andra ord kommer vår världsbild att 
förändras med vår självbild under denna process till den punkt där vi inte längre ser någon 
relation mellan vår identitet och den yttre världen, för inget identitetsmaterial projiceras då 
längre ut på den. I slutändan är den filosofiska frågan om världens ontologi sekundär mot 
frågan om dess relation till vår identitet, när vi utforskar psykologi.  
 
 
 

 

                                                 
45 “How to Build a Universe That Doesn't Fall Apart Two Days Later” 
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Sammanfattning

Mirakelkursen är ett verk som definierar orsaken till projektion som skulden över tron att man har separerat sig från Gud eller Ettheten. Det ingår i Etthetens karaktär att detta är omöjligt att göra. Helandet av denna skuld tar bort orsaken till projektionerna och den verkliga världen uppenbarar sig. Projektionen är till sin karaktär en psykologisk lögn och är enligt Jung orsaken till emotionella affekter. Frågeställningarna är följande: Hur beskrivs psykets projektionsmekanism i Mirakelkursen? Är Mirakelkursens beskrivning av projektion förenlig med Jungs beskrivning av den? Är den en avvikelse från Jungs definition eller en naturlig följd av den? Vad är implikationerna av förståelsen av projektion, för vårt sätt att betrakta världen? 


Inledning 

Jag har aldrig varit en trogen ”mirakelkursare”, men delvis för denna uppsats och även innan det, för min egen utvecklings skull, har jag provat att leva dess tankar i perioder. Jag har till och med gjort en tredjedel av övningsboken. Jag fastnade för Kursen ända från början för att jag tyckte att den var inspirerad och inspirerande på ett väldigt unikt sätt. Dess rader hade en speciell ”klang” som kändes väldigt sanna för mig, och dess meningsbyggnad, som ärligt talat kunde kännas väldigt omständlig ibland, hade ändå en speciell charm och kunde ha en transformerande effekt. Mirakelkursens sätt att uttrycka sig utgår från sitt eget tankesystem och sina egna premisser, så när den uttrycker sig är ofta mycket av tankesystemet implicit i dess meningar. Det är svårt att förklara det här, men ett påhittat exempel kan vara att ”Gud är i alla dina bröder eftersom han är i dig.”. Det är inte bara en mening som säger att Gud är i alla, utan även att du är ett med alla dina bröder, att du är i dem, att Gud är den förenande länken, att du och Gud är ett osv. 

Jag har alltid tyckt att Mirakelkursen är otroligt humoristisk, men jag känner inte till någon annan som ser det på det sättet. Humorn tycker jag ligger i hur den uttrycker sig. Det har definitivt en seriös ton, vilket bara gör det hela roligare. Som ett exempel vill jag ge följande citat, som också tjänar till att belysa ett begrepp som jag kommer att använda: bilder. Jag använder det ordet till att beteckna alla psykiska bilder. 


It is because the thoughts you think you think appear as images that you do not recognize them as nothing. You think you think them, and so you think you see them. This is how your "seeing" was made. This is the function you have given your body's eyes. It is not seeing. It is image making. It takes the place of seeing, replacing vision with illusions.


Som man ser på ovanstående stycke kan Mirakelkursens ord kräva att man sitter med dem och försöker förstå dem ett tag. Stora delar av Kursen är skriven på jambisk pentameter, vilket är samma versmått som Shakespeare tyckte om att använda. Enligt boken ”Bortom universum” (G. Renard, 2006) tjänar detta både till att passagerna blir vackrare, men också till att läsaren läser långsammare och förhoppningsvis tänker mer på innehållet. 


Under arbetet med denna uppsats upplevde jag ofta att ett citat från Kursen förklarade saker på ett mycket klarare och mer heltäckande sätt än mina försök till omskrivningar. Jag ville också bevara den speciella karaktären i hur den uttrycker sin världsbild. Detta, och viljan att ge en trogen representation av Kursen själv, är anledningen till att jag gärna citerar. 


Det har förstås funnits flera saker som jag har varit tvungen exkludera ur min beskrivning av Mirakelkursen, även saker som står i någon relation till projektionsmekanismen. Dessa saker skulle även ha påverkat mitt användande av begrepp i resten av uppsatsen, om jag hade inkluderat dem.
 Jag har alltså inte varit helt trogen Kursens speciella användande av begrepp där det inte har varit motiverat av förklaringar. 

Mirakelkursen påstår sig vara ett budskap kanaliserat av Jesus. Huruvida det är så eller inte är förstås oviktigt för denna uppsats som intresserar sig för de psykologiska analyser den gör. Mirakelkursen är egentligen mycket mindre en religiös text och nästan uteslutande en psykologisk text, även om den använder Biblisk terminologi väldigt mycket. Den är intressant på det sättet att den också meta-analyserar sig själv då och då, och är skriven holografiskt, vilket vill säga att hela dess grundbudskap finns i varje del av den. Dess budskap är radikalt om det appliceras och anser sig vara mycket praktiskt inriktat.
 


Det var psykologen och forskaren Helen Schucman som efter att ha upplevt en period med konflikter på sin arbetsplats tillsammans med sin arbetskamrat bestämde sig för att hitta ett annat sätt, fritt från konflikter och aggression. Kort efter detta beslut följde en period av visionära drömmar och slutligen började hon höra rösten som dikterar Mirakelkursen säga: "This is a course in miracles, please take notes.". Hon visste i egenskap av psykolog att detta kunde vara en sjukdom, men fick stöd av sin arbetskamrat Bill Thetford som uppmuntrade henne att skriva ner vad den här rösten sa, och Mirakelkursen började skrivas ner. Det visade sig här och var i denna undervisning att det verkade som att det var Jesus från Nasaret som talade, och förklarade vad han hade försökt att lära ut med sitt liv. Mirakelkursen börjar med denna välkända inledning:


This is a course in miracles. It is a required course. Only the time you take it is voluntary. Free will does not mean that you can establish the curriculum. It means only that you can elect what you want to take at a given time. The course does not aim at teaching the meaning of love, for that is beyond what can be taught. It does aim, however, at removing the blocks to the awareness of love's presence, which is your natural inheritance. The opposite of love is fear, but what is all-encompassing can have no opposite.


This course can therefore be summed up very simply in this way:


Nothing real can be threatened.
Nothing unreal exists.

Herein lies the peace of God.

Mitt syfte med denna uppsats är att utforska följande frågeställningar:

1. Hur beskrivs psykets projektionsmekanism i Mirakelkursen?

2. Är Mirakelkursens beskrivning av projektion förenlig med Jungs beskrivning av den? Är den en avvikelse från Jungs definition eller en naturlig följd av den? 


3. Vad är implikationerna av förståelsen av projektion, för vårt sätt att betrakta världen?

I arbetet med denna uppsats har jag haft stor hjälp av vänner som har varit studenter av Mirakelkursen. Hela deras liv har genomsyrats av de förståelser som de har fått utifrån Mirakelkursen, och gett mig en inblick i hur Kursen kan användas i praktiken. Speciellt Anna Norbäck och Alex Tancredi har varit väldigt öppna och fungerat som. Stort tack till dem för detta. Ett speciellt tack till Alex som har varit min egen Mirakelkursexpert, då han har studerat den intensivt i 13 år.  Han har både granskat denna uppsats och hjälpt mig med frågor som har dykt upp under arbetet. 


Sist med inte minst, vill jag tacka Åke Tilander för hans handledning, realism och ständiga uppmuntran. Tack för ditt tålamod och din vägledning.


Metod

Uppsatsen kommer för besvarandet av dessa frågor att använda sig av den kvalitativa forskningsmetoden. Med tanke på frågornas natur och det faktum att Jesus inte var tillgänglig för en intervju har min metod för detta arbete blivit den deskriptiva metoden. En stor del av arbetet handlar om att framlägga en sammanhängande världsbild med fokalpunkt på projektionsmekanismen. En del av diskussionen mellan Jungiansk psykologi och Mirakelkursen kommer att framhävas med citat, och med min egen kunskap på dessa fält kommer jag att försöka hitta överlappningar och motsättningar. 

Hermeneutisk textanalys kommer att användas då det primärt är en jämförande textstudie som görs. Även om Kursen anser att dess budskap står klart och inte behöver tolkas så kommer vi att förstå dess text med omväxlande citat och kommentarer till citaten. 

Forskningsöversikt


Jag har sökt på Internet och i bibliotek efter någon jämförande diskussion mellan Mirakelkursen och Jungiansk psykologi och inte hittat något annat än ytliga omnämnanden. Någon speciell redogörelse av projektionsmekanismen i dessa två läror har jag inte funnit någonstans. Jag har haft användning av de arbeten som Kenneth Wapnick Ph.D. har gjort i att förtydliga Mirakelkursens budskap och även koppla den till vetenskaplig psykologi, då han är psykolog. Han kopplar dock oftast ihop Kursen med Freudianska beskrivningar när har går något djupare in på psykologi, så det har inte varit en direkt resurs till detta arbete. Jag har sett ett enda omnämnande av honom i relation till Jung, där olikheten mellan Kursen och Jung påpekades. Detta var dock inte i relation till projektion. 

Det finns förstås en stor vägg mellan allmänt vedertagen psykologi och Mirakelkursens budskap, eftersom Kursen korrekt förstådd är ganska radikal och andlig i sin terminologi, så tidigare forskning i detta ämne från akademiskt håll har inte heller varit väntad. Detta blir det första arbete jag känner till som relaterar dessa traditioner till varandra. Om man ser bortom den religiösa terminologin så är Kursen i princip uteslutande ett psykologiskt verk. När detta uppdagas så kanske mer jämförande analyser kommer att göras. Den Jungianska psykologin är särskilt lämpad för detta eftersom den med sina teorier om t.ex. det kollektiva medvetandet och synkronicitet, är i harmoni med några av Kursens radikalare påståenden, och kan ha en kontext för tolkandet av dessa, samtidigt som den själv kan berikas av Mirakelkursens helhetssyn.

Det finns även ett supplerande häfte till Mirakelkursen, också kanaliserat, som handlar om psykoterapi.
 Men eftersom budskapet i det inte skiljer sig från Kursen i övrigt har jag inte funnit det nödvändigt att använda mig av den specifikt. 

Teori


En inledande beskrivning av Mirakelkursens budskap och terminologi

I Mirakelkursen beskriver orden Gud, Verklighet, Kärlek, Etthet, samma princip. 

När Mirakelkursen använder ordet sinne så är det inte den västerländska betydelsen som menas, alltså sinne som liktydigt med hjärnan, dagsmedvetandet, intellektet osv. Det gammalbuddhistiska användandet av Sinne (eng. Mind) kommer närmare. Sinne omfattar på det sättet väldigt mycket, inklusive det medvetna och omedvetna psyket. Sinne anses vara primärt i förhållande till allting skapat. Det är i vårt sinne som vi ser de bilder som vi tolkar som en yttre värld. Sinnet är upphovet till dessa bilder, och världen sker därmed ”i” sinnet, världen är en upplevelse i sinnet. Utöver det vet vi inget om världen. Det känns igen från många mystiska traditioner som förklarar att världen är en dröm. Det brukar låta märkligare än det är eftersom man i början tänker sig att personen man är drömmer världen. Men i realiteten menas att det är sinnet som drömmer personen i världen, på samma sätt som den karaktär man är i sina nattliga drömmar och alla andra karaktärer tillsammans med den värld man drömmer, alla är produkter av ens eget sinne. Samma sak kan ju vara fallet i våra liv, och Mirakelkursen menar att det är det. 

Mirakelkursen som på engelska förkortas ACIM är, som dess egen titel beskriver, en kurs i mirakler. För att förstå kursens poäng och undervisning är det vitalt att förstå vad som menas med ett ”mirakel”. Detta är speciellt viktigt eftersom Kursen går in på så många ämnen och underanalyser att det är lätt att glömma vad den egentligen handlar om, att dess huvudinriktning är, som dess titel förmedlar, att lära sig mirakler. 

Vad är ett ”mirakel”?

Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att miraklet är processen där det sanna skiljs ut från det osanna i vårt sinne och det sanna är det som har verklighet oberoende av våra fantasier. 

The miracle compares what you have made with creation, accepting what is in accord with it as true, and rejecting what is out of accord as false. 


I kursens terminologi kallas verkligheten Guds Skapelse. Den sanna Skapelsen är en absolut enhet, och lögnen eller egot, är varje tanke som går emot detta. Den separation av vår identitet från Gud/Etthet
 som vi tror att vi har gjort är omöjlig och var bara en dröm i våra egna sinnen, en tankelek som distraherade oss från Verkligheten, och som vi nu tror på och till och med tar för givet. 


Logiken i det här är uppenbar när man tänker på vad Etthet innebär. Om det finns ”Etthet” och ”något annat” så vore det inte Etthet utan bara en del av en annan fragmenterad helhet. När sinnet tror på tanken och bilderna av ”separerade ting” som verklighet så är det en oundviklig inre slutsats som dras att Ettheten måste ha förstörts, inte kan finnas mer, att ”Fadern” måste ha dödats. Denna slutsats vore helt riktig om separationen vore något mer än tankar och bilder, om den sanna verkligheten hade klyvts. Men kursens poäng är att det inte har skett. Det är en ”dröm” av bilder och tankar, som vi tar för givet som verklighet, men som inte behöver tros på. När drömmen om separation ses som en osanning, och Etthet ses som sanning, så har ett mirakel skett. Miraklet är detta skifte mellan separationens perspektiv till Etthetens perspektiv.


A miracle is a correction. It does not create, nor really change at all. It merely looks on devastation, and reminds the mind that what it sees is false. It undoes error, but does not attempt to go beyond perception, nor exceed the function of forgiveness. Thus it stays within time's limits. Yet it paves the way for the return of timelessness and love's awakening, for fear must slip away under the gentle remedy it brings.


Reality is changeless. Miracles but show what you have interposed between reality and your awareness is unreal, and does not interfere at all.


Kursen själv säger att den inte befattar sig med exakt terminologi
 så att försöka tvinga in en enskild betydelse i ordet ”mirakel” går inte eftersom kursens diverse definitioner kan framhäva olika aspekter av miraklet. Miraklet har också en mer jordnära betydelse där den kan ses som liktydig med förlåtelse av saker som har utspelats inom livshistorien.


The miracle but shows the past is gone, and what has truly gone has no effects.


Ett sätt som denna betydelse används är miraklets interpersonella effekter, när en person förlåter en annan så förlåts de båda och ett helande sker. Detta är eftersom sinnen är förenade, det är det enda sinnets olika delar som integreras med varandra. När ett sådant mirakel har skett kan det reflekteras i ett fysiskt helande. Att hela andra är alltså att genom ett mirakel hela deras sinne.

Kursens metafysiska kategori


Med det ovanstående i åtanke kan vi se att mirakelkursen, om den ska kategoriseras, kan ses som en kristen ickedualistisk text. Den indiska filosofin advaita är den mest kända ickedualistiska traditionen och a-dvaita betyder ”inte två”, som i väst har översatts med ickedualism (Eng: non-duality). Detta begrepp används för att beskriva essensen av alltings sanna natur. Mirakelkursen har därför kallats för en kristen advaita
, men eftersom dess budskap radikalt skiljer sig från kristendomen vore det förmodligen fel att kalla den för det. Snarare är det advaita med kristen terminologi, men även detta är inte riktigt sant eftersom kursen totalt omdefinierar de kristna begreppen, ibland till sin raka motsats. Som exempel kan vi titta på ordet ”soning” som i kristendomen handlar om att något fel har begåtts, att vi har syndat, och att vi måste s.a.s. betala tillbaka detta genom att gottgöra på något sätt, samt att Jesus’ lidande på korset var en tillbakabetalning å våra vägnar om vi väljer att tro på honom. I mirakelkursen är soning insikten att det fel som vi tror har begåtts aldrig har hänt, separationen är inte faktisk, bara ett trossystem som vi har övertygat oss själva om. 

Att kursen är ickedualistisk är också diskutabelt beroende på hur strikt man är med den definitionen. Ickedualism går ju egentligen inte att bygga ett tankesystem på eftersom det skulle kräva en tro på dualism först. Och man kan inte heller tro på ickedualism eftersom det då skulle finnas en troende förutom det ickedualistiska som skulle tros på. Mirakelkursen vandrar mellan ickedualism och dualism i sina förklaringar för att nå sinnet i sin tro på dualism, men leda det bort från det. Kursen är full av sådana vändningar och själva omdefinitionen av termerna är ett bra exempel på denna ”taktik”. 

Vad är ”egot”?

I ACIM sätts egot ibland i opposition till Gud och ibland till miraklet. Det brukar bero på vilken aspekt av egot som vill kursen vill framhäva. När egot sätts i opposition till Gud så används egot som en slags egen punkt i motsats till Gud. I samband med en diskussion om auktoritetsproblemet t.ex. ställs valet av auktoritet mellan egot och Gud. När egot sätts i opposition till miraklet så framhävs dess effekter. Egot skapar splittring och miraklet skapar förening och förlåtelse och är både ett uttryck och en vägbanare för kärlek. 

Enkelt definierat är egot tanken om separation. Det som den åstadkommer när den tros på är rädsla, hat, skuld, och alla andra former av negativitet. Tron på separation är roten till alla dessa och Etthet är roten till kärlek. Etthet är Kärlek
. 

Denna uppdelning kan få det att verka som att kursen beskriver en dualism, mellan egot och Gud, men eftersom kursen inte erkänner egot som verklighet så är det enda som faktiskt existerar Ettheten eller Alltet, och ingen motpart finns. Motparten egot är tänkt, inte faktiskt. 

What is the ego? But a dream of what you really are. A thought you are apart from your Creator and a wish to be what He created not. It is a thing of madness, not reality at all. A name for namelessness is all it is. A symbol of impossibility; a choice for options that do not exist. We name it but to help us understand that it is nothing but an ancient thought that what is made has immortality.


Kursen tillintetgör frågan om vad egot är genom sitt uttalande i följande stycke att frågor om den bara kan uppkomma om den ses som verklighet, vilket den inte är. Det är med andra ord en omöjlig fråga. 

Who asks you to define the ego and explain how it arose can be but he who thinks it real, and seeks by definition to ensure that its illusive nature is concealed behind the words that seem to make it so.


Hur lyckas sinnet med detta?

Hur lyckas sinnet glömma bort sanningen och övertyga sig om att separation är verklighet om det i verkligheten inte är så? Om sinnet är ett enda, hur kan det övertyga sig om att det är flera? För att förstå detta måste vi gå tillbaka till ”födelseögonblicket” för hela detta skeende. I begynnelsen (och även nu) finns endast Etthet och inget annat. Inga distinktioner kan göras. När tanken om separation introduceras så har Sinnet eller Guds Son två möjligheter. Det kan tro på det eller se tanken som en lögn. I och med detta val har en ny part introducerats, det som kallas den Helige Ande. Den Helige Ande är i all enkelhet den del av sinnet som avfärdar det hela som en lögn. Nu kan alltså Sinnet göra en av två saker, lyssna på den Helige Andes tolkning av tanken, eller inte. I vårt exempel väljer sinnet inte att se det som en lögn utan tror på denna tanke om separation. Det här är den stora omvälvande punkten som vänder upp och ner på allting. Om separation tros på som verklig så betyder det att Ettheten inte finns längre. ”Jag fick Ettheten att försvinna.”, resonerar sinnet med en viss enkel logik. ”Jag dödade den som skapade och älskade mig. Jag förstörde Kärleken. Den fanns förut och nu finns den inte längre.” Här kommer en annan viktig del av processen in. Även en nybörjare i psykologi förstår att tron att man har mördat Gud och förstört Kärleken måste ge upphov till en ofantlig känsla av skuld. Denna skuld är mycket mer grundläggande och omfattande än man först skulle kunna tro, vilket vi ska påvisa framöver. Denna skuld är hela grunden till universums skenbara tillkomst. 

Följden av skuld


Sinnet har alltså nu gått med på tanken att separation eller dualitet existerar, vilket måste betyda att ickedualism (Gud) inte längre existerar. Detta skapar en outhärdlig skuld i sinnet. Nu ska vi vidröra ännu en effekt av skuldkänslorna. Denna enorma känsla av att man har gjort fel skapar en grundläggande rädsla: Rädslan för bestraffning och tillintetgörelse. Sinnet går in i förnekelse först i ett försök att undvika dessa känslor men kan inte upprätthålla förnekelsen om den inte kan placera skulden någon annanstans. Sinnet vill förstås befria sig från skulden och slippa vara rädd för att tillintetgöras, och metoden det använder för att göra det är knutpunkten för alla trådar i den här uppsatsen, och uppsatsens kärna: Projektion. Sinnet bestämmer sig för att tro att: ”Det var någon annans fel. Det spelar inte ens någon roll exakt vad det handlade om, det var någon annan som var orsak till det.” Plötsligt tycks en lättnad infinna sig, skulden är någon annans, smärtan, rädslan och alla följder är någon annans. Det betyder också att om Gud ska bestraffa någon så är det någon annan han ska bestraffa. Att sinnet känner en lättnad vid blotta tanken på det här gör det förståeligt att det fortsätter att gå i den riktningen. Problemet är bara att det inte finns någon annan. Och här kommer vi till nästa nivå av förträngning som sinnet måste göra för att lyckas lura sig själv.

En tillbakablick

Men först ska vi stanna till och titta tillbaka på den här resan. Den är totalt förståelig men samtidigt totalt onödig eftersom den helt bygger något som inte är sant. Den utgår från att separationen skedde, vilket bara var en tanke. Ingenting har hänt i verkligheten här. Hela denna resa är fantiserad, sker som en dröm, vilket är anledningen till att kursen talar om att resan till Gud är en resa utan avstånd. 


Can you be separated from your life and your being? The journey to God is merely the reawakening of the knowledge of where you are always, and what you are forever. It is a journey without distance to a goal that has never changed.


Att se Gud som långt borta är i själva verket allt annat än ödmjukhet. Det är vår rädsla som får oss att projicera honom på något yttre och distanserat som Solen eller ”i Himmelen”. Vi vill ha honom på ett tryggt avstånd från oss. Många öppnar sig för tanken att Gud är inom oss, men förhåller sig ändå till honom som något nästan ouppnåeligt och avlägset, i en okänd ljusvärld, eller fortsätter att söka honom genom att titta utåt, men i det ”inre”
. I själva verket är han närmare än nära, eftersom ”nära” fortfarande innebär ett avstånd eller en separation. Det är den yttersta intimiteten, och har bekräftats av otaliga mystiker som har sagt att det inte finns någon separation mellan oss och Gud. Vi är ett. 

Att möjliggöra projektion


Hur skyller man på någon annan när man egentligen är det enda som finns? Det finns ingen annan att skylla något på, men man kan, i och med tron på separationen, göra sig en tanke eller bild av någon annan eller något annat. Men för att göra det måste man identifiera sig själv med en bild också. Och här föds universum, en värld av bilder där sinnet identifierar sig med bilderna, men låter varje enskild identifikation glömma att det också är alla andra. Faktum är att det endast är så som identifikationen kan ske. Man identifierar sig med något specifikt genom att skilja sig från en massa specifika saker som står i motsats till ens identifikation. Man kan t.ex. bara identifiera sig med ”man” genom att avidentifiera sig från, förtränga, ”kvinna”. Man kan endast ”vara god” genom att avidentifiera sig från ”ond”. Oavsett vilken egenskap det är, så länge som den har en motsats, går det att identifiera sig med den och därmed använda för att upprätthålla tron på separation. Ickedualism är det enda som man inte kan använda till detta syfte.
 

Några metafysiska klargöranden


Skapelsen


Det framgår tydligt här att Mirakelkursen skiljer sig en hel del från gängse tankesätt inom religion och även inom nyandligheten. Till exempel är inte Gud världens skapare, och universum är resultatet av ett ”misstag”, tron på något som inte existerar. Det är gömstället för sinnet som tror på egot, och hela dynamiken som får oss att födas här är rädslan för bestraffning. Alla våra psykiska dynamiker, miraklet undantaget, handlar om att bevara vår separation på olika sätt, vare sig det är att skylla ifrån oss, vara kärleksfullare än någon annan eller döda någon annan. Även alla väldigt subtila dynamiker förstärker på olika sätt tron att vi är separerade t.ex. fysisk smärta eller trötthet som förstärker tron att vi är en kropp, och alltså separerade från andra. 


”Världen” är en samling bilder som vi ger substans åt när vi identifierar oss med dem, som i fallet med vår kropp, eller när vi projicerar på den. Dess upplevda soliditet kommer från det material som vi projicerar på den och ju mindre vi gör detta desto mer upplever vi den som insubstantiell, drömlik. Men detta betyder inte att Mirakelkursen har en negativ syn på världen. Faktum är att det vore att ge verklighet till världen. Enligt Mirakelkursen kommer man som ett mellansteg att se den förlåtna världen, världen utan skuld. Denna syn beskrivs som full av ljuvlighet och enhet, men är inte det sista steget, utan som det står i kapitel 17:


From the forgiven world the Son of God is lifted easily into his home.


Identitetsfrågan


Vår identitet är inte den vi tror att den är. Det finns ingen separerad identitet, endast en tro på en separerad identitet. Vår individualitet som vi känner den är endast en tro och inte något verkligt. Vi ser här vilket ”övertag” egots tankesätt har i den här världen eftersom människor har identifierat sig med sin separerade individualitet. Budskapet om ickedualism eller sanningen om Gud är faktiskt det mest skrämmande budskap vi då kan få. För någon som är identifierad med individualiteten verkar icke-individualitet som icke-existens, död. Men om sanningen är att vi även nu inte är separerade individer, utan Ettheten, så kan inte detta vara skrämmande. Det kan inte ens vara en förändring, vilket Kursen bekräftar i det följande:

Why wait for Heaven? Those who seek the light are merely covering their eyes. The light is in them now. Enlightenment is but a recognition, not a change at all.


I ögonblicket av uppvaknande förändras man inte eftersom man även nu, som drömmande, är Ettheten. Man slutar bara tro på idén om separation, och upplever den frihet som är konsekvensen av det. Mycket av det som anses just nu anses naturligt och normalt i vårt psyke förlorar då sin grund, och vår verklighet, som är kärlek, är kan obehindrat uttrycka sig genom oss. 

Exempel på separationstankens symboler


Vi kan inte här gå in på en fullständig utredning av bevis för separationens tankesystems närvaro i människors religioner, men det är av vikt för uppsatsens teoretiska grundlag att ett par sådana kopplingar påvisas. I judendomen, kristendomen och islam ses detta kanske tydligast i skapelseberättelsen, och Adam och Evas utdrivning ur paradiset. Här ser vi denna tanke, om att vi är där vi är för att vi har syndat mot Gud, ges uttryck för i form av en berättelse. Kunskapens träd gav kunskap om gott och ont. Vad symboliserar ”gott” och ”ont” om vi tittar på det principiellt? Dualism. Gott och ont, jag och icke-jag, ”det här” och ”det där”, allt detta är en följd av kunskapen om dualism. Vi tenderar vanligtvis att se kunskap som något positivt och det verkar därför alltid lite märkligt varför Gud inte rekommenderade Adam och Eva att äta ett träd som gav kunskap. Men i den här berättelsen är det uppenbart att det som menas med kunskap inte är positivt alls. Det är en falsk kunskap som står i motsättning till livet (Livets träd i Edens lustgård). Kunskapen om gott och ont representerar alltså tron på dualism och dess konsekvenser. Utan dualism så kan ju bara en enda sak finnas: livet, existensen. Gud tittar på sin skapelse och konstaterar att “allt är mycket gott”. Att få kunskap om ondska måste vara att se annorlunda än Gud och därför att skilja sig från honom, och från paradiset, som ju per definition är en värld av endast godhet. Så här har vi i symbolisk form gett uttryck för exakt det ovanbeskrivna skeende. Ur Mirakelkursens perspektiv är denna berättelse felaktig. Vi är fortfarande i paradiset men inbillar oss själva en skrämmande värld som vi tror på.

You dwell not here, but in eternity. You travel but in dreams, while safe at home.


Men denna separationsberättelse ligger starkt i varje sovande sinne och spelar egentligen upp sig hela tiden. Födelsen är en reflektion av tron på denna ursprungliga separation. Förhållanden som har en paradistid och sen bryts upp, alla dramer i filmer, eller när ens favoritlag i någon sport förlorar, alla dessa smärtsamma upplevelser är en reflektion av separationen från godhet hos sinnet som vill förtränga detta men samtidigt ständigt spelar upp det för sig själv omedvetet och projicerar de känslorna på händelser som får symbolisera detta. 

Ett annat exempel är en intressant koppling mellan Mirakelkursens beskrivning av tron på att man har dödat Fadern som ursprunget till alla skuldkänslor, och Freuds beskrivning av fadersmordet som grunden till alla skuldkänslor.
 Fadersmordet skulle kunna ses som en reflektion av denna fundamentala process som sinnet spelar upp för sig själv. I Oidipuskomplexet ser vi det individuella sinnets upprepande av (eller fantasier om) det som det ”kollektiva” sinnet tror att det har gjort. Både Freud och Mirakelkursen beskriver denna princip som en fundamental del av det mänskliga psyket och dess beteende, och Freud menar till och med att denna grundläggande som ligger bakom hela civilisationens uppkomst.


Projektion inom analytisk psykologi

Definitioner


Jung definierar projektion enkelt genom följande:

Projektion. Med detta menas att ett subjektivt innehåll läggs in i ett objekt. (Detta i motsats till introjektion.) Projektionen är alltså en dissimilationsprocess, genom att ett subjektivt innehåll i viss mening avlägsnas från subjektet och införlivas med objektet. […] Projektionen vilar på den arkaiska identiteten mellan subjekt och objekt, men bör endast betecknas som projektion när nödvändigheten att upplösa identiteten med objektet inträtt.
 

Det finns två viktiga delar i denna definition. För det första att projektion innebär att eget inre material ses som, inte eget inre, utan någon annans i det yttre. För det andra att det blir en projektion först när identiteten med objektet förnekas. Det är alltså paradoxalt nog frågan om en identifikation och avidentifikation på samma gång! Jung fortsätter:

Projektionen är alltså ett introversionsförlopp, genom att den i motsats till introjektionen inte medför att subjektet närmar sig och assimileras med objektet utan tvärtom åstadkommer en avgränsning mellan subjekt och objekt.
  (min kursivering)

Jung bekräftar därmed projektionens separerande natur, vilket är av vikt för jämförelsen med Mirakelkursen. Projektionen har en introversiv effekt på det sättet att avidentifieringen som är nödvändig ger upplevelsen av att subjekt och objekt är isolerade, när de i realiteten är psykiskt material hos samma subjekt. Jung anmärker att projektion därför spelar en huvudroll vid paranoia, där man ju tillskriver andra människor avsikter och tankar som är helt ens egna psykiska material. 

Introjektion är den motsatta processen till projektion och är alltså när ett yttre objekt får en inre avbild. Men även här noterar Jung att projektion är närvarande. Den första delen av introjektionsprocessen är nämligen en inkännandefas, där individen för att få kontakt med objektet och dra det in i sin upplevelsessfär, måste projicera ut något på det. När det har fått kontakt med objektet kan den introjicera dess innebörd. På detta sätt blir objektet ett redskap för att dra upp psykiskt material från det djupare omedvetna, och in i det medvetna och de ytligare lagren av det omedvetna. 

Hur projektion fungerar


Enkelt betraktat är projektion en lögn. Den säger att något som tillhör mig inte tillhör mig. Den säger att det jag ser och reagerar på som något ”annat” inte är något ”annat”, utan jag själv. Den här aspekten av denna psykologiska dynamik framhålls kanske inte tillräckligt, så låt oss uttrycka det så klargörande som möjligt. Projektion är ett annat ord för självbedrägeri, på identitetsplanet. Den anses vara en normal dynamik kanske för att den är otroligt vanlig, men det förändrar inte dess verkliga natur. 


För att projektionen ska upprätthållas är det viktigt att vi inte vet om att det är en projektion. Om en person inser att deras föreställningar om andra människor är deras egna bilder och föreställningar, och att verkligheten ser väldigt annorlunda ut så inser hon att hennes upplevelser av andra var fantasier. Det tar bort verklighetskänslan ur fantasierna om andra, och då kan de inte längre tjäna som projektioner. Projektion är just blindheten för att det inte är den andra man ser, utan ens egna bilder. 

Projektion i teori och praktik

Projektion utgör en väldigt stor och normal del av vår tillvaro. Vi kanske inte reflekterar över hur mycket. De flesta av våra relationer baseras på detta. Kanske är allt vi ser i varandra projektioner. Vi kan förstås misstro detta och mena att vissa saker som vi ser i varandra faktiskt finns där, men hur kan vi veta det? Hur vet vi att det inte ändå är en projektion? Även om vi slutar projicera en sak och ser den ”verklighet” som ligger under den så kan den ”verkligheten” vara ett nytt lager av projicerat material. Själva huvudingrediensen i projektion var ju ovissheten om att man faktiskt projicerar! Så kunskapsteoretiskt kan vi aldrig veta om det vi ser är en projektion eller inte. 

En invändning är upplevelsen att man hade rätt, att något som man såg i någon annan faktiskt var där. Bortsett från att detta är en hypotes som är omöjlig att verifiera så är det faktiskt så att det inte spelar någon roll. Om det jag ser i någon annan råkar överensstämma med vad de ser i sig själva eller hur de handlar, så kan det ändå vara projektion. Definitionen var ju att ett eget psykiskt innehåll har lagts på objektet och att man ser det som någon annans. Då är det egentligen irrelevant om det tycks finnas där eller inte, det är ändå en projektion. 


Jung vill dock göra en praktisk avvägning när det gäller att bedöma saker som projektion. Han skriver: 


Att tolka på subjektnivå får givetvis inte drivas alltför långt. Vad det gäller är bara att åstadkomma en litet mera kritisk avvägning av vad som bör sökas på det ena och det ena andra hållet. Något som direkt slår mig hos objektet tillhör förmodligen dettas verkliga egenskaper, men ju mera subjektivt och affektbetonat intrycket är desto mera troligt är det att det rör sig om en projektion.


Detta är naturligtvis en bra avgränsning när vi pratar om projektion för att det gör ämnet praktiskt hanterbart. Men om vi ska gå till botten med grunden till projektion och dess möjliga metafysiska kopplingar så måste vi vara öppna för att projektion är involverat i all perception, även när det rör sig om till synes oviktiga detaljer. 


Man kan fråga sig om det inte är märkligt att en så stor del av människors tillvaro och relationer baseras på falska föreställningar. Det är kanske omöjligt att uppskatta korrekt hur mycket projektion är närvarande i våra dagliga liv, men det är tveklöst en mycket stor del i de allra flesta människors liv. De flesta skulle nog känna stor rädsla för att kontemplera hur mycket av det de ser som är projicerat. Deras kärlek, deras hat, deras vänner, deras fiender, tänk om allt det är fantasier. Därför är det ofta så i praktiken att även människor som är väldigt insatta i projektionens närvaro i deras liv och kanske till och med arbetar med psykologi, egentligen tränger bort hur omfattande det är. Det kan vara väldigt deprimerande i början av en sådan insikt om hur mycket vi har lagt energi på i våra liv, som inte har funnits. Ja, det kan inleda en stor inre kris. 

Vad är då den praktiska följden av projektionens inverkan i våra liv? Ja, för det första innebär det förstås att vi lever i en fantasivärld och har fantasirelationer. Våra ögon är inte öppna för att se verkligheten då vi tillskriver den våra egna inre bilder, och vi lever i en stor okunnighet som följd. Detta är också sant om det inre, då våra projektioner i praktiken gör att vi inte känner oss själva. Att uppleva andra människor genom projektioner är också grunden till alla affekttillstånd som ilska och hat, men även förälskelse och andra former av idoliseringar. Projektion är också anledningen till att vi vill kontrollera och förändra varandra, då vi i och med projektionens identifikation ser den andra som ett jag-objekt. 


Livet utan projektion


Vad alla de ovanstående följderna av projektion verkligen innebär kanske vi kan se på dess frånvaro, när vi har lagt bort detta sätt att leva och ett annat sätt att leva och relatera har öppnat upp sig. Detta skulle vara ett liv utan affekter, en fridfull frånvaro av upplevelsen av konflikter. Jag säger ”upplevelsen av konflikter” för konflikt är en subjektiv upplevelse, en tolkning som görs av en situation. Andra människor kanske skulle se konflikter i våra liv utan att vi själva skulle uppleva det så. Konflikten skulle vara deras projektion. Våra tankar om andra skulle inte heller kunna ha samma kraft utan mer vara som tomma skal. Vi skulle inte ta saker personligt och vi skulle inte heller försöka eller fantisera om att förändra andra vare sig genom att forcera vår vilja på dem eller genom att manipulera dem. Kanske skulle frånvaron av projektion sammanfalla med frånvaron av omedvetenheter och då kan vi egentligen inte förutsäga med vår begränsade förståelse, vad närvaron av denna ökade medvetenhet skulle kännas som och hur den skulle upplevas. Att det tidigare livet i den omedvetna och projicerade världen skulle ses som ett förvirrande fängelse är dock inte svårt att tänka sig. 

Fördjupning i Mirakelkursens beskrivning av projektionsmekanismen

Tre användningar av projektion

Vi kan dela in Mirakelkursens projektionsbeksrivningar i tre huvudgrupper. Denna indelning görs inte specifikt i Kursen men är en praktisk uppdelning som görs av Robert Perry i hans Glossary of Terms from A Course in Miracles. 

Projektion som varseblivning


Projektion är en psykisk dynamik, men ontologiskt vet vi inte om ”psykisk” innefattar den värld vi vanligtvis kallar fysisk eller inte. Som redan sagts så kan den vara en annan nivå av dröm, där vårt psyke är något mycket mer omfattande än vår drömfigur tror. Enligt Mirakelkursen är den värld vi ser tanken om separation projicerad utåt som en egen objektiv verklighet. Detta är den grundläggande nivån av projektion. Varseblivningen är alltså en följd av projektion, eller som Kursen uttrycker det ”projection makes perception”.

Projection makes perception. The world you see is what you gave it, nothing more than that. […]


It is the witness to your state of mind, the outside picture of an inward condition. As a man thinketh, so does he perceive. Therefore, seek not to change the world, but choose to change your mind about the world. Perception is a result and not a cause.


Ytterst är alltså allting vi varseblir psykiskt, och vad vi varseblir avslöjar vad som finns i vårt sinne. 

Projektion inom drömmen


Den andra nivån av projektion är att man inom drömmen (som alltså också är projicerad) projicerar skuld på dessa bilder man ser. Detta är den nivå som sedvanlig psykologi handlar om. Det som Mirakelkursen tillför på denna nivå är att visa att oavsett formen av projektionen så är grundsubstansen till det som projiceras skuld som handlar om att man tror att man har syndat mot det som vi skulle kunna kalla ”Gud”. Man skulle ju kunna fråga sig varför det överhuvudtaget finns en psykisk dynamik där man gör sig av med eget psykiskt material. Vore det inte naturligare att man helt enkelt ägde det psykiska material som man äger istället för att inbilla sig att man ser det i andra? Anledningen är helt enkelt att det är ett material som man känner obehag för att själv äga. Det är ett material som man upplever som negativt att förknippas med och därför måste det redan ha skett ett dömande av det. Det dömandet gör förstås att man dömer den som man tror äger detta material. Vi känner praktiskt igen detta i form av att vi tycker att andra gör oss illa, de är alltså skyldiga till att vi har det dåligt. ”Det är deras fel.”

Men dessa principer gäller även om projektionerna är positiva. Anledningarna till positiv projektion och avvisningen av det innehållet kan vara ganska intrikata, men som ett enkelt exempel kan vi tänka oss en man som projicerar känslighet och omhändertagande på en kvinna och attraheras av det hos henne. För honom själv skulle det vara opassande eller otänkbart, tror han, att se de egenskaperna som sina egna. Han har kanske utifrån sin specifika miljö och uppväxt upplevt att han skulle ses som ”dålig” i någon mening, om han uppvisade ett sådant beteende. Och den ”dåligheten” är förstås sammankopplad med skuld. Man kan inte vara mycket ”sämre” än någon som avvisar Kärlek, vilket alltså är roten till skuldkänslorna. 

Det Mirakelkursen framhåller är att projektion inte gör oss av med skuldkänslorna utan håller dem levande i våra sinnen genom att färga hela vår perception. De är också ständigt närvarande i vårt eget omedvetna, vilket vi upplever men inte tänker på att vi upplever. Så det är ingen vinst att projicera, argumenterar Kursen. För projektion kan ju inte rent faktiskt ta bort någonting i oss, den bara får det att se ut som att bilderna vi ser (alltså ”de andra”) äger dem, samtidigt som vi inbillar oss att vi själva är en bild som inte äger dem. Sanningen är att vi är den medvetenhet som ser alla bilderna. I och med att känslorna bakom projektionerna hålls omedvetna för oss så får vi inte heller möjlighet att befria oss från dem. Medvetenhet är det som gör det möjligt för frusna komplex att få libidotillströmning och s.a.s. ”tina upp”. Projektion är en mekanism som upprätthåller omedvetenheten.  

En aspekt som man kanske oftast inte tänker på är att själva fenomenet att vi upplever individer är en projektion av separation. Det är en tolkning av vår perception. I österländska upplysningstraditioner står det ofta klart att det inte finns något individuellt jag, och att upplysning faktiskt till stor del är insikten om just detta. Individualitet är som ett filter varigenom vi ser och tolkar vår omvärld, att uppleva ”personer” är en projektion av separationstanken.


Hur skulle det då vara, om det i verkligheten inte finns några individer? Svaret är att det finns ett kollektiv sinne med en massa tankar om individuella personer. De personer vi tror att vi och andra är, är konstruktioner byggda på idén om en separerad individ. Men eftersom en idé är en tanke, och inte en faktiskt förändring av verkligheten, så är den overklig. Den är en tolkning. När denna tanke ”personer” ges upp så förändras ingenting, verkligheten slutar bara att upplevas filtrerat genom denna tolkning. Buddhismen kallar detta för frihet från lidande, eftersom det psykologiska lidandet är uppbyggt på bilder av detta jag och vad som händer det. 

Projektion på Gud


Denna form av projektion tas upp som en egen projektionsprincip i Robert Perrys "Glossary of Terms from A Course in Miracles"
. Den är en följd av vår egen tro på separationens verklighet och därmed på skuldens verklighet. Denna övertygelse om oss som syndiga projiceras på Gud och vi tror och upplever det som att Gud ser oss som skyldiga. I kristendomen ser vi detta i form av hur vi ser Adam och Evas utträde ur Edens lustgård som ett straff från Gud och den påföljande arvssynden. Jesus’ offer och död ses som en betalning Gud krävde för att våra synder skulle sonas osv. På ett omedvetet plan finns denna tro hos alla, även ateister.
 Enligt Mirakelkursen ser vi omedvetet all olycka i världen och i våra liv som ett straff från Gud: 

     Defensiveness is weakness. It proclaims you have denied the Christ and come to fear His Father's anger. What can save you now from your delusion of an angry god, whose fearful image you believe you see at work in all the evils of the world? What but illusions could defend you now, when it is but illusions that you fight?
 (Min kursivering)

Följderna av att ta tillbaka sina projektioner

På den första nivån av projektion blir följden av att ta tillbaka sina projektioner i slutändan att man ser världen som en illusion, ett påhitt. Eftersom universum är projektionen av tanken om separation så gör upplösandet av den här tanken i början att man inte längre åtskiljer mellan olika objekt på samma sätt. Sanningen i denna syn kan kanske bäst illustreras om vi ser på hur vetenskapens syn på vårt universum har förändrats. I den Newtonska fysiken ses världen som uppbyggd av objekt som relaterar till varandra på vissa sätt och har sina egna rörelseslagar. Objekten ses alltså som en fundamental form av verklighet. I och med dagens kunskap om den mikrokosmiska kvantfysiken ser vi att allting är förbundet i det förenade fältet och att skiljelinjerna mellan olika objekt i detta fält är synbara, och inte faktiska. Avgränsningen är en synvilla. Allting är intimt förbundet med allt annat och allt som händer påverkar allt. I vår vardag och tankevärld lever vi dock fortfarande i den Newtonska fysiken där vi tror att vi och allt annat är separerade objekt. Så man kan utifrån dagens vetenskapliga insikter se denna psykologiska process som övergången från ett Newtonskt tänkande till ett kvanttänkande. Men i slutändan innebär tillbakadragandet av projektionerna att man i det högsta tillståndet av enhet med Gud inte kan se någon värld alls, bara Gud. 


På den andra nivån är följden av avslöjandet av projektionerna att vi upplever en känslomässig lättnad som vi inte kan föreställa oss just nu. Det är först retrospektivt som vi ser hur jobbigt vårt normala tillstånd var jämfört med den frid vi upplever när vi har ”förlåtit världen” eller sett igenom projektionerna. I det oförlåtande tillståndet upplevs hela världen, inte bara andra människor, som ogästvänlig och illvillig. Detta gör att vi går omkring i ett ständigt tillstånd av försvar, som vi inte är medvetna om förrän vi börjar göra oss av med den. I jämförelse med den totala trygghet och livsglädje som är vårt naturliga tillstånd känns allt i det vi nu kallar vårt vanliga liv, som en förvirrad mardröm. 

På den tredje nivån innebär tillbakadragandet av projektionerna att vår rädsla för Gud upphör. Ur ett perspektiv kan man säga att vi aldrig egentligen är rädda för Gud/Etthet, utan vi är rädda för vår bild av Gud/Etthet. Ingen upplever försvinnandet av individualitet som obehagligt, men nästan alla upplever sin bild av detta försvinnande som något mycket skrämmande. Utan rädslan för Gud möjliggörs föreningen med honom, eller snarare insikten att vi redan är förenade med honom. Behovet att ständigt distansera sig från Etthet försvinner. 

Hur befriar man sig från projektioner?


När man nu enligt Mirakelkursens beskrivning förstår hur det hela hänger ihop och vill befria sig från projektionerna, hur menar den att man gör det? En stor del av svaret ligger i själva förståelsen och dess applicering. När man förstår och införlivar denna förståelse i praktiska situationer så ser man sanningen om projektionen, och är då befriad från den. Vi minns att projektion krasst uttryckt är en lögn, och om lögnen ses som sådan eller genomskådas så kan den inte förbli.
 Förlåtelse är en av de viktigaste delarna i Kursen och jag vill därför genomgå den någorlunda grundligt. 


Förlåtelse

Eftersom projektion (av den andra typen) är en form av skuldbeläggning måste upphävandet av denna vara en form av förlåtelse. Enligt Mirakelkursen är inte förlåtelse att säga ”ja detta har faktiskt hänt, och du gjorde si och så, men jag förlåter dig ändå”. Förlåtelse är att se att det man trodde inte hände. Oavsett vad vi tror skedde, så reagerar vi på vår egen föreställning och våra egna tankar. Det vi ser i den andra är vårt eget påhitt. Det är vårt eget påhitt att det skulle föreställa oss, och sen projicerar vi vårt eget påhitt på den andra och tror att det föreställer dem. Men det spelar ingen roll om vi ser det i oss själva eller den andra. Det är ändå bara tankar och inte sanning. Våra tankar baseras (om vi ska göra det lika diffust som det ofta är för vårt medvetna sinne) på att ”något har gått väldigt fel, någon har gjort något väldigt fel, någon är väldigt dålig”. Förlåtelse är att ifrågasätta och genomskåda dessa omedvetna tankar som ligger till grund för projektionen, och se att man inte behöver tro på dem. I någon mening gör förlåtelse i Mirakelkursens mening att någon egentlig förlåtelse blir onödig eftersom man ser att ens negativa känslor baserades på osanningar och att det inte finns något att förlåta. 

Eftersom det är det vi tror att vi själva har gjort som vi projicerar på den andra så poängterar Mirakelkursen att vi och den vi förlåter alltid blir förlåtna tillsammans, och i slutändan att det bara är oss själva vi förlåter. 


Release your brothers from the slavery of their illusions by forgiving them for the illusions you perceive in them. Thus will you learn that you have been forgiven, for it is you who offered them illusions.


Förlåtelse är inte en viljeakt som man kan tvinga fram. Den kommer inte heller från någon slags själslig ”storhet” eller överseende. Om man försöker att ”förlåta” på det sättet så har man missförstått vad förlåtelse betyder (enligt Kursens definition). 


The real world is achieved when you perceive the basis of forgiveness is quite real and fully justified. While you regard it as a gift unwarranted, it must uphold the guilt you would "forgive". Unjustified forgiveness is attack. And this is all the world can ever give. It pardons "sinners" sometimes, but remains aware that they have sinned. And so they do not merit the forgiveness that it gives.


Verklig förlåtelse är alltså omöjlig så länge man fortsätter se saker på samma sätt, och förlåtelse är oundviklig när man ser igenom illusionen i det hela. På det sättet kan man säga att förlåtelse är synen av att det aldrig fanns något att förlåta. Det är inte ansträngande, men det kan vara en jobbig upplevelse att inse att det man reagerar på finns i ens eget sinne, och inte utgör den andra människan som man trodde. Man förstår, som Kursens säger, att man gör detta mot sig själv. Som en övergång kan detta göra att man fortsätter att se projektionerna som verkliga, men angriper sig själv med dem. 

The beginning phases of this reversal are often quite painful, for as blame is withdrawn from without, there is a strong tendency to harbor it within.


Men detta är bara en övergångsfas och det är viktigt att förlåta sig själv likafullt när man dömer sig själv och sina tankar. Befrielsen ligger i att tankarna beskriver osanningar, vare sig man projicerar dem eller använder dem som självbilder. Man måste då inse att man inte är någon av bilderna och självbilderna, utan man är den medvetenhet som ser dessa. Hur hemsk eller underbar bilden än är så beskriver den egentligen bara sig själv, och inte den sanna naturen hos den som tror att han tänker de tankarna. Förlåtelse är i slutändan vägen ut ur all rädsla och öppnandet av sinnet för Gud.
 


Ur ett perspektiv är det enda som kan förlåtas det förflutna (eftersom det är därifrån man hämtar sina mentala bilder) och en stor del av Kursen går ut på att uppmärksamma detta faktum. Det förflutna är en illusion eftersom den inte finns, annat än i våra tankar.
 Själva ordet betecknar att det inte är något som existerar nu. Det har förflutit.
 Förlåtelse hänger därför samman med att se att det förflutna inte har någon annan makt över oss än den vi ger den genom att tro att den har någon reell existens nu. Bara att se något som orsakar negativitet hos en som förflutet och veta att det förflutna inte existerar, är förlåtelse. Det är ett sätt att förstå att vad man än ser är något som finns i ens eget huvud s.a.s. 

Det är också viktigt att ”förlåta” de goda projektionerna. Som vi tidigare visat är även de positiva projektionerna en del av systemet som upprätthåller omedvetenhet och projektion i allmänhet, samt att det egentligen inte finns sant positiva projektioner. Det kan finnas projektioner i en form som man upplever som mer attraktiva, men om inte skulden fanns i dem så skulle man själv representera dem automatiskt, och inte lägga ut dem på andra. Skulden kan alltså framträda i en form som vi upplever som attraktiv, och detta ligger bl.a. bakom det fenomen som vi kallar för förälskelse.


I realiteten så ingår de positiva projektionerna i dualismen där det ”goda” och ”onda” upprätthåller varandra. Förlåtelse är att gå bortom båda till enheten i allt. Det man förlåter är egentligen dualism. Ett positivt dömande är ett negativt dömande. Att döma något som ”gott” är att samtidigt döma dess motsats som ”ont”. Att projicera något gott på andra ingår alltså i ego-tricket att få projektion att verka som att det har något av verkligt värde att erbjuda, men det upprätthåller alltså samma skuld och system, rent bortsett från att även en positiv projektion skapar en separation mellan subjekt och objekt. Förlåtelse är alltså ytterst inte en fråga om att förlåta någonting som någon har gjort, utan måste appliceras överallt där separationstanken finns. 

Mirakel


Vi har redan beskrivit miraklets svårfångade definition i början av detta arbete, och i projektionssammanhang överlappas den till stor del av ovan beskrivna förlåtelse. Miraklet är själva skiftet i förlåtelsen. Ett mirakel är ett skifte i varseblivningen, att man ser något på ett sätt som reflekterar sanningen eller den ickedualistiska verkligheten. 

Mirakelkursen inleds med en uppräkning av femtio mirakelprinciper i stil med ”Mirakler är naturliga. När de inte inträffar har något gått fel.”
 Den första av dessa principer är en av de mest kända, och fascinerande, och återkommer ständigt i hela kursen. 


1. There is no order of difficulty in miracles. One is not "harder" or "bigger" than another. They are all the same. All expressions of love are maximal.


Sanningen har inte grader. Etthet är Etthet. Det är därför också som man inte kan delvis förlåta.
 Miraklen har ingen svårighetsordning eftersom det egentligen bara finns ett mirakel, ett misstag och en rättelse, hur många olika former det än tycks ta.  

Jag är orsaken

Som sagt kan ytterligare indelningar egentligen ses som underavdelningar till förlåtelse. Även denna är implicit i förlåtelse, men kan vara värdefull att framhäva. Eftersom en huvudkomponent i projektion av omedveten skuld är ”det är deras fel”, så sker upphävandet av det när man ser att man själv är upphovet till de bilder man ser i de andra. Kursen sammanfattar det med följande:


Say only this, but mean it with no reservations, for here the power of salvation lies: I am responsible for what I see. I choose the feelings I experience, and I decide upon the goal I would achieve.


Projektion och utsträckande


En intressant systerdynamik till projektion introduceras i Mirakelkursen under namnet ”utsträckande” (Eng: extension). Eftersom projektion som vi sett har till syfte att separera och är ett utspridande av sinnets illusioner, så är utsträckande en dynamik som har till syfte att förena och är ett utspridande av sinnets sanningar. Utsträckande är egentligen den primära funktionen hos sinnet, projektion är så att säga egots variant av utsträckande. Sinnet lever och upplever genom att utsträcka sig, precis som Gud. Det är så sinnet skapar, det expanderar sig självt. Vi är Guds skapelser, utan att vara separerade från honom, just genom att Gud utsträckte sig själv.
 Och då vi har skapats i Guds avbild så har vi också denna förmåga att skapa och gör det i vårt naturliga tillstånd. Och det vi skapar är det vi upplever. 


Med egots inträde börjar detta naturliga utsträckande att reflektera tanken om separation. En projektion är att ”utsträcka” skulden i sitt sinne till en annan, dissociera från den, och sen uppleva den i vårt liv. Som framgår begränsar detta vår upplevelse av vårt sinne, tycks separera oss från andra, och resulterar i rädsla och hat. Det får en exkluderande funktion. När ett utsträckande sker här i världen är den i princip synonym med de effekter som tillskrivs förlåtelse, mirakel, kärlek osv. Den ser sina upplevelser som sinnets egna skapelser och inkluderar därmed dem i sig själv. Den utökar vår medvetenhet och vår upplevelse av vårt sinne, förenar oss med andra och resulterar i kärlek. Att inkludera det vi upplever in i oss själva kan ses som en väg som leder från egots illusioner till sanningen. 

Sanningen är Etthet. Reflektionen av Sanningen kan vi kalla enhet eller förening. När sinnet har helats så mycket att det reflekterar Sanningen genom att se enhet överallt, är Sanningen själv endast ett litet steg ifrån och kan lätt tas. Detta kallar Kursen för det sista steget och är egentligen det enda i det här som inte vi gör, utan Gud. Vi bara förbereder marken. 

Diskussion

En jämförelse mellan analytisk psykologi och Mirakelkursen i relation till projektionsmekanismen

Om man skalar av så mycket som möjligt från Kursen så är dess tankesystem den exakta motsatsen till det tankesystem som största delen av mänskligheten har gemensamt.
 Universum är lögnen materialiserad, och att ge upp identifikation och bindningar på ett så grundläggande plan är omvälvande på det absolut djupaste planet. Detta är anledningen till att det behövs en övergångsfas som är ”den lyckliga drömmen” eller ”den förlåtna världen”, som fortfarande är i drömtillståndet, men reflekterar verkligheten och därför kan leda till den. 


Om vi skulle titta på det hela med fräscha ögon nu så skulle det förmodligen vara självklart för oss att sanningen är eftersträvansvärd och att mekanismer för att lura sig själv är verklighetsflykt. Det är en lögn, inte annorlunda än någon annan. Vi skulle se att det är vansinne att bygga sitt liv på att lura sig själv, oavsett hur normalt det anses. Det är ungefär det perspektiv som Mirakelkursen framlägger. Det verkliga miraklet är kanske hur detta verk ändå har lyckats bli så pass populärt. En teori är att människor som läser Kursen, speciellt ”New Age”-are fastnar i en flummig ljusvärld av kärlek och förlåtelse där de faktiskt missar hur radikal och omvälvande dess budskap är. 

Människor som läser Kursen med mer seriösa intentioner påpekar hur väldigt smärtsamt det är att inse hur mycket av det som man tog för verklighet egentligen är illusioner, och hur jobbigt det är att ge upp de känslomässiga bindningar som man har till illusionerna, för att inte tala om hur ovillig man kan vara att släppa negativitet när man står inför en förlåtelsesmöjlighet. Kursen gör ingen hemlighet av detta, och förklarar varför det är så, och vad man kan göra åt det. Den är menad att vara en radikal omstrukturering av våra verklighetstolkningar. 

Projektion och dess följder

En av de viktigaste frukterna av mötet mellan Jungiansk teori och Mirakelkursen är hur projektionsmekanismen uppfattas. Det är inte en självklar harmoni mellan dessa två synsätt. De är i sina grundläggande attityder egentligen ganska kontrasterande, när det gäller generell hållning till projektion. I jungiansk teori är projektion en självklar, naturlig, och till och med nödvändig del av livet. I Mirakelkursen är den ”det ondas” redskap, så att säga. Det är lögnens verktyg för att hålla sig själv vid liv. De följder som utmynnar från dessa grundinställningar blir därför väldigt annorlunda. 


Jung har ett ganska praktiskt förhållningssätt och ser projektionens användbarhet och att en viss grad av projektioner är nödvändigt i dess subtilare former, samtidigt som det är helt klart att skuggprojektioner, anima/animusprojektioner och liknande måste tas tillbaka och assimileras om individuationsprocessen ska fortgå till sitt slut. Ur Mirakelkursens perspektiv är projektion nödvändig om tron på en separerad identitet ska kunna upprätthållas. Men premissen om att den separerade identiteten är äkta, viktig eller ens möjlig ifrågasätts alltså i Mirakelkursen. 

Jung och Kursen är nästan ordagrant överens när det gäller den viktigaste aspekten av projektion, nämligen dess separerande effekt. Detta såg vi i genomgången av Jungs egna ord om projektion där han noterade att den ”åstadkommer en avgränsning mellan subjekt och objekt.” Då den förenande impulsen är essensen av inklusivitet och kärlek, medan den separerande impulsen är essensen av exkluderande och aggression, så inser man att om man strävar efter den förstnämnda så måste projektion upplösas på djupet. På denna viktigaste punkt harmoniserar Jung och Kursen med varandra. 

Jag uppfattar det som skillnaderna mellan Jung och Kursen är en fråga om vilken världsbild som det utgås ifrån snarare än att själva projektionsmekanismen skulle ses som annorlunda i dem. Projektion beskrivs nästan identiskt i sin grundstruktur hos båda, men den dras mycket längre i sina konsekvenser i Mirakelkursen. Där Jung kanske skulle säga att vissa av våra perceptioner är projektioner och att verkligheten ofta kan skilja sig åt en del från det vi ser, så måste vi ontologiskt sett erkänna att vi inte vet var gränsen ska dras mellan vad vi projicerar och vad som verkligen finns där. 

Vi ser att projektion i Mirakelkursen egentligen tolkas på samma sätt som Jung men dras längre i sina konsekvenser, och utgår från en annan ontologisk grund. Det vi oftast inte tänker på när vi läser Jung eller någon annan psykologi är att en specifik världsbild tas för givet i den. När någon alternativ tolkning på ett psykologiskt fenomen, t.ex. projektion, beskrivs så kan läsaren utgå från sin egen världsbild och tolkningen ses som udda, ologisk eller till och med som ett missförstånd, även om den i sina principer beskriver fenomenet korrekt. Denna möjlighet måste vi vara öppna för i diskussionen av Kursens analyser. Om vi kan hålla världsbildspremisser utanför så måste vi säga att projektion beskrivs identiskt i de två beskrivningarna, och att de olika kontexter de presenteras i är möjliga båda två. 


Projektionsåterkallelse och integration

Vi genomgick tidigare det kanske förvånande fenomenet att även de goda projektionerna ska ”förlåtas” eller ses igenom. Detta delvis eftersom gott och ont sker inom det dualistiska paradigmet och bara är illusionens två ansikten. I den jungianska psykologin finns det en motsvarande process som i sin essens handlar om precis denna övergång från dualism till enhet. Det kallas för motsatsernas förening och kommer att beröras nedan. 

När vi inte längre tar parti för vissa egenskaper och förkastar de andra så upplöser vi också själva fundamentet för det omedvetna komplex som Jung kallar för ”skuggan”. Skuggan är en term som brukar användas i princip bara om de negativa egenskaper som inte har varit accepterade och som man därför har förträngt. Om vi skulle agera ut dem så skulle vi känna mycket skuld och rädsla i olika former, vilket är anledningen till att vi gärna projicerar ut dessa egenskaper och ser andra som skyldiga. Märk väl att denna syn på andra som de skyldiga inte behöver vara särskilt uppenbar för den som har den. En person som definierar sig som förlåtande och accepterande kanske förtränger detta dömande och inte alls tycker att hans självdefinition leder till dömande av andra som representerar motsatsen. Ändå är alltså skuggan är en central del av våra projektioner, och i upphävandet av alla slags projektioner måste också en annan komplementär motsats i det omedvetna integreras, nämligen anima/animus. 

Allting som vi uppfattar som en olikhet mellan vår definition av oss själva och vår definition av andra är en följd av separationstanken. Om vi egentligen inte är separerade från andra så är ju varje tanke som säger motsatsen en illusion. Men eftersom det vi egentligen projicerar är det inre psykiska materialet så innebär integrationen som är en följd av att se igenom projektionerna, att vi integreras inombords. Mycket av det som finns i vårt omedvetna och som vi inte skulle kunna integrera genom att försöka nå det direkt, ligger till vår medvetna beskådan i vår perception av den yttre världen. Att ”utsträcka” sig där är att utsträcka sin självdefinition så att den omfattar mer och mer av det omedvetna. När allt yttre är inkluderat så är allt inre inkluderat. Man är integrerad och hel, motsatsernas förening är fullkomliggjord. Då Självet i den Jungianska läran är det transcendenta som i sig alltid inrymmer båda motsatserna, så betyder detta vårt nya integrerade tillstånd i sann mening Självförverkligande. Den symboliska procedur som ligger i alla arketypiska berättelser och myter, att jaget når till och förenas med Självet, har du skett. 

När det kommer till jagets rädsla för Självet kommer Mirakelkursen med ett intressant förtydligande. En av de mest kända historierna om konflikten mellan jaget och Självet är berättelsen om Sankt Göran och Draken, där Draken symboliserar Självet och Sankt Göran symboliserar jaget. Rädslan för att uppslukas av Självet, att tas över eller annihileras är en ständig anledning till motstånd och de inre klyvningarna. Här har Mirakelkursen ett intressant bidrag att ge, som i grunden är logiskt om vi inte drar några förhastade slutsatser. Det är egentligen inte så att jaget fruktar Självet, det fruktar sin bild av Självet, det fruktar sin föreställning om ”annihilation”. Faktum är att de mystiker som har gett sig hän till Självet eller haft glimtar av det manar alla till ”tillit till Gud” och beskriver det som en väldigt åtråvärd upplevelse. Hur skulle det kunna vara skrämmande? 


Detta är vad man skulle kunna se som den tredje nivån av projektion, projektionen på Gud. De bilder som vi har av Gud eller av det inre numinösa kommer inte nödvändigtvis från Gud, utan från egot. Detta gäller även om bilden är ljus och överdådig, då detta kan vara lika skrämmande och skapa rädslan för utplåning. Själva projektionen på Gud är dessutom ett sätt att upprätthålla tron på separation från honom, och får oss att frukta insikten om enhet med Gud. Som en möjlig metod för att komma tillrätta med det kan man antingen ge en motvikt till den bilden, eller att se bilden som en bild helt enkelt, och inte som en verklighet. I frånvaron av den föreställningen eller när den bilden inte ses som absolut sanning måste rädslan försvinna.


Frågeställningarnas svar

Utifrån ovanstående argument kan vi besvara uppsatsens frågeställningar.

Är Mirakelkursens beskrivning av projektion förenlig med Jungs beskrivning av den? 

Mirakelkursens beskrivning av projektion är förenlig med Jungs beskrivning. Skillnaden ligger snarare i hur långt den dras i sina konsekvenser och vilka premisser den utgår ifrån.  


Är den en avvikelse från Jungs definition eller en naturlig följd av den? 


Den är närmast en följd av den. Det finns definitionsmässiga avvikelser i att Jung anser att projektion endast bör kallas projektion fram till en viss gräns. Principiellt håller han dock med om att även fenomen bortom denna godtyckliga gräns kan vara projektioner. Att se och använda projektion på det sätt som Mirakelkursen föreslår leder till frambringandet av den integration som är den jungianska psykologins högsta mål och kan i den meningen anses vara helt överensstämmande med denna psykologi. Eventuella skillnader kan ur det perspektivet snarare handla om att Mirakelkursen endast siktar på den högsta nivån av integration och Självförverkligande, medan analytisk psykologi ibland diskuterar projektionens plats i uppnåendet av delmål i individuationsprocessen. Detta såg vi i diskussionen om motsatsernas förening. 

Projektion och världsbild


Då projektion är en färgning av vår perception så kommer den att spela en avgörande roll i hur vi uppfattar verkligheten och vilja världsbilder som vi skapar utifrån detta. Frågan uppstår var gränsen går mellan våra egna projektioner och den faktiska objektiva verkligheten. I en verkligt vetenskaplig diskussion om ontologi måste kanske egentligen denna fråga om projektionens inflytande avhandlas. Om det till exempel spekuleras i en eventuell Guds existens antingen i en separerad form eller i en panteistisk version av närvaro i allt, så måste innan några slutsatser dras om perceptionen av dessa, möjligheten adresseras att det kan röra sig om eget psykiskt material som har projicerats. Mycket av besjälandet av yttre objekt och natur kan i själva verket ha sin grund i detta. Detta noterar Jung specifikt när detta framträder i sitt tydligaste fall, t.ex. att vissa speciella objekt anses heliga eller att ett visst djur tillskrivs en ovanlig betydelse. 


Projektion och verklighetsuppfattning


Jung gör av praktiska skäl en definitionsbegränsning av vad som ska kallas projektion i Arketyper och Drömmar:


Att tolka på subjektnivå får givetvis inte drivas alltför långt. Vad det gäller är bara att åstadkomma ett litet mera kritisk avvägning av vad som bör sökas på det ena och det andra hållet. Något som direkt slår mig hos objektet tillhör förmodligen dettas verkliga egenskaper, men ju mera subjektivt och affektbetonat intrycket är desto mera troligt är det att det rör sig om en projektion.


Här görs en viktig distinktion i hur vi kan skilja mellan projektion och icke-projektion, genom att projektion relateras till ett mera subjektivt och affektbetonat intryck av objektet. Sett från Mirakelkursens perspektiv är detta fullständigt korrekt, men det dras längre i sina konsekvenser. Om en person tittar på en vägg eller en sten, är det då bara den medvetna subjektiva responsen vi ska ta hänsyn till? Medvetet kanske reaktionen är ganska alldaglig eller till och med uttråkad, och även där kan det diskuteras om det verkligen är en neutral reaktion, men omedvetet sker ständigt en massa reaktioner som i allra högsta grad kan ses som subjektivt färgade och affektbetonade. Som vi uttryckt menar Kursen att hela vår grundläggande perception av världen är att den är ogästvänlig och illvillig, delvis eftersom den tycks agera som den vill utan hänsyn till oss, och de rent bortsett från att alla dess objekt är manifestationer av separationsidén. Därför kan även vardagligare perceptioner vara fulla av omedvetna projektioner eller illusioner och om vi ska gå till botten med vad som är sant eller nå fullständig medvetenhet så måste även denna nivå inkluderas i vår utvecklingsprocess. Mirakelkursen vill göra uppmärksam på detta faktum i en av övningarna:


You see no neutral things because you have no neutral thoughts.
 

Färgningen av vår upplevelse inser vi förmodligen först efter att vi har blivit medvetna om denna nivå av projektioner och på lättnaden som vi känner då, inser hur tyngda vi var av subtila projektioner och relationer även till andra visuella objekt än andra människor. Det som kallas den verkliga världen är just det som vi upplever som den objektiva världen, renad från våra projektioner. Detta beskrivs som en ljuvlig upplevelse, och strider i sina principer inte mot vad den analytiska psykologin formulerar. Om någon distinktion ska göras mellan Kursens och det jungianska arbetssättet så är det att Mirakelkursen är mer aktivt och pådrivande i att den egna utvecklingen ska arbetas med på ett så allomfattande och komplett sätt som möjligt. Det är inte frågan om att vänta på att t.ex. en stark dröm ska inspirera en till att ta itu med en specifik sak, utan man ska själv vara aktivt inriktad på att släppa alla sina illusioner. Kursen uttrycker öppet att dess undervisning är till för att spara tid.
 


Att hela världen och livet skulle vara en dröm eller en illusion är förstås något som människor svårligen skulle gå med på, så låt oss trappa ner det ett steg. Även om den yttre verkligheten har en objektiv existens, så är det ändå möjligt att det vi ser i den är projicerat. Det ligger ju i projektionens natur att det egentligen är först efter att den har genomskådats som vi inser att det vi såg var vårt eget påhitt. Så låt oss fundera ett ögonblick på om vi kan uppfatta någon perceptions innehåll utan att göra oss en mental bild av den. Om ett objekt har en viss egenskap eller inte är egentligen ointressant och på sitt sätt omöjligt att ta reda på. Frågan är om vår uppfattning av denna egenskap kan existera utan att vara en psykologisk bild. Här bidrar Jung med en diskussion om objekt-imagon: 


I de fall då projektionen motsvarar en egenskap som faktiskt existerar hos objektet finns det projicerade innehållet likafullt även hos subjektet, och bildar där en del av objekt-imagon. Objekt-imagon är en psykologisk storhet som är skild från varseblivningen av objektet; det rör sig om en bild som existerar vid sidan av alla varseblivningar och samtidigt grundar sig på alla varseblivningar, och den medvetna autonomin hos denna bild förblir omedveten så länge som den helt sammanfaller med objektets verkliga uppträdande. Imagons självständighet vinner därför inte medvetandets erkännande utan projiceras omedvetet på objektet, det vill säga det sammansmälter med objektets självständighet.  


Det essentiella är alltså det inre objektet, objekt-imagon, och vårt förhållningssätt till det. Det är där våra projektioner och affekter ligger oavsett om egenskaperna i den bild vi ser korrelerar till en eventuell yttre värld. Och de projektioner som finns kommer att representera områden där tanken om separation finns kvar, och om vi vill ifrågasätta tanken om separation så måste dessa projektioner inkluderas och avslöjas. 


Att arbeta med tanken om separation direkt är ett mycket effektivt tillvägagångssätt eftersom det i slutändan är den tanken som alla projektioner och illusioner baseras på. Det upplöser många projektioner på en gång. Ofta är det genom ifrågasättandet av separationstanken som man märker hur man automatiskt blivit befriad från en massa projektioner som man inte visste att man hade. Det är med andra ord inte nödvändigt att gå igenom varje enstaka projektion, om man kan se igenom den grundläggande illusion som de alla bygger på. 


Vad är implikationerna av förståelsen av projektion, för vårt sätt att betrakta världen?

Förståelsen av projektion leder till osäkerhet och en viss grad av ödmjukhet för det man tycker sig se. När projektionsmekanismen har introducerats så är inget längre säkert. Frågan kommer alltid att kunna ställas om det man ser är en projektion eller något faktiskt. Philip K. Dick har sagt en gång att: "Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away."
 (Philip K. Dick, 1978) Om vår verklighet skulle vara projicerad så skulle vi med andra ord märka det när vi slutar tro på den. Det är en god teori i sammanhanget. 

Det ska kanske sägas i sammanhanget att vi inte behöver utgå från tanken att världen är en illusion, om vi vill vara vetenskapliga. En sådan premiss vore också en tro. Snarare kan vi ta det som en möjlig hypotes, men det enda säkra vetenskapligt sett är att vi inte vet säkert. Och kanske är den mest vetenskapliga hållningen att inte försöka ta ställning slutgiltigt, utan se vilka nya aspekter av självkännedom som framträder i och med osäkerheten och ifrågasättandet av ens vanliga utgångspunkter. Tillsammans med förändrandet av vår syn på världen förändras vår syn på oss själva. Ju mer vi inser att vi projicerar desto mindre blir världen ett icke-jag, och desto mer omfattande blir vi själva. Det finns en viss mängd psykiskt material och vi kommer antingen att definiera oss själva som en liten del av den och se resten i världen, eller så kommer vi att definiera oss själva som hela eller nästan hela detta material, och se världen som orelaterad till vår identitet. Med andra ord kommer vår världsbild att förändras med vår självbild under denna process till den punkt där vi inte längre ser någon relation mellan vår identitet och den yttre världen, för inget identitetsmaterial projiceras då längre ut på den. I slutändan är den filosofiska frågan om världens ontologi sekundär mot frågan om dess relation till vår identitet, när vi utforskar psykologi. 


Referenser


Dick, Philip K. (1978) How to Build a Universe That Doesn't Fall Apart Two Days Later,

http://deoxy.org/pkd_how2build.htm

Foundation for Inner Peace, (1996), A Course In Miracles, Viking Pr.

Foundation for Inner Peace, (2005), En Kurs i Mirakler, Regnbågsförlaget


Foundation for Inner Peace, (1976), Psychotherapy: Purpose, Process and Practice, Foundation for Inner Peace

Hark, Helmut (1999) Jungianska grundbegrepp från A till Ö, Stockholm, Natur och Kultur


Jung, C. G. (1995) Arketyper och drömmar, Natur och Kultur

Perry, Robert, Glossary of Terms from A Course in Miracles, http://www.circleofa.org/glossary/AcimGlossaryIndex.php

Renard, Gary R. (2006) Bortom Universum, Malmö, Damm Förlag

Wapnick, Kenneth (1997) The Message of A Course in Miracles, Foundation for A Course in Miracles 

� EMBED Word.Picture.8  ���








�  W.PI.15.1.1-7


� Ett exempel är hur Kursen använder ordet “skapa” i relation till “göra”, där skapelse endast används om sanningens värld, medan illusioner är något som vi ”gör”. 


�     You have surely begun to realize that this is a very practical course, and one that means exactly what it says. T.8.IX.8.1


� Psychotherapy: Purpose, process and practice, Foundation for Inner Peace


�  T.1.I.50.1


� Så har Oneness översatts i den svenska utgåvan av Kursen, till skillnad från unity som översatts med enhet. En Kurs i Mirakler s. 11. 


� W.PII.Q13.1


� T.30.VIII.4.1-2


� Manual för Lärare s.85


� T.28.I.1.8


� Av bl.a. Kenneth Wapnick. Referens ges i en Wikipedia-artikel om Monism till Wapnick, Kenneth: The Message of A Course in Miracles, 1997. � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Monism" ��http://en.wikipedia.org/wiki/Monism� 


� Kan jämföras med Jesus ord i Johannesevangeliet om att Gud är kärlek.


� C.2.1


� C.2.2.


�  T.8.VI.9.5-7


� Det här är svårt att beskriva, men om vi använder kroppens ögon som exempel så tittar de ständigt utåt. Om vi får instruktionen att titta på oss själva så tittar vi med dem utåt men riktat mot våra kroppar. Vi skulle till och med kunna öppna upp kroppen och titta på inälvorna, men det skulle ändå vara ett tittande utåt. Att titta inåt betyder att titta på det som tittar. Detta går förstås inte i det fysiska fallet, men i det psykiska fallet så är detta tittande på den som tittar själva kärnan i den mystiska upplevelsen. 


� Här måste tilläggas att tanken om ickedualism går att ställa i opposition till dualism, eftersom tanke är dualistisk till sin natur och alltid presenterar saker som har en motsats. Även om man skulle försöka sig på att uttrycka det som Alltet eller Existens så skulle motsatserna ”delen” och ”icke-existens” finnas. Ickedualism är därmed utanför tankens sfär och kan inte adresseras på något egentligt sätt. Det är bortom allt vi kan förstå. Vi kan erinra os Lao Tzus inledningord till Dao De Jing, om att ”det Dao som kan uttryckas inte är det Eviga Dao”. 


� T.17.II.7.1


� W.PI.188.1.1-4


�     T.13.VII.17.6-7


� ("Dostojewski und die Vatertötung", enligt � HYPERLINK "http://www.qilinpsykologkonsult.com/fader.html" ��http://www.qilinpsykologkonsult.com/fader.html�) samt � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Totem_and_Taboo" ��http://en.wikipedia.org/wiki/Totem_and_Taboo�


� I den ursrpungliga nedskrivningen av Mirakelkursen, vilken kallas Urtext (och finns i digital form på nätet) görs många intressanta hänvisningar till Freud och andra psykologer i samband med beskrivningarna (även Jung). Dessa är både medhållanden och motsäganden men togs bort när Mirakelkursen skulle sammanställas för utgivning, och jag har valt att följa den officiella standardutgåvan för detta arbete. 


� Psykologiska typer s. 187. Refererat i Jungianska grundbegrepp från A till Ö. Hark, Helmut (1995) 


� Ibid s.188


� Arketyper och drömmar s.66


� T.21.IN.1


� Tillgänglig i digital form på: � HYPERLINK "http://www.circleofa.org/glossary/AcimGlossaryIndex.php" ��http://www.circleofa.org/glossary/AcimGlossaryIndex.php� 


� Att även ateister tror på någon slags Gud eller högre makt är förstås ingen okänd tanke i den Jungianska psykologin. Jung beskriver det mänskliga omedvetna som religiöst och troende. 


� W.PI.153.7


� Illusion recognized must disappear. (W.PI.187.7.1)


� T.16.VII.9.1


�  T.30.VI.3.3-8


� T.11.IV.4.5


� You are afraid of God because you fear your brother. Those you do not forgive you fear. And no one reaches love with fear beside him.  (T.19.IV.D.I.11.5-7)


� The past becomes the justification for entering into a continuing, unholy alliance with the ego against the present. For the present is forgiveness.     (T.17.III.8.1-2)


� Forgive the past and let it go, for it is gone. (T.26.V.14.1)


� Mirakelprincip nr. 6


� Forgiveness is release from all illusion, and that is why it is impossible but partly to forgive. No one who clings to one illusion can see himself as sinless, for he holds one error to himself as lovely still. And so he calls it "unforgivable", and makes it sin. (T.24.III.1.3-5)


� T.21.II.2.2-4


� What He creates is not apart from Him, and nowhere does the Father end, the Son begin as something separate from Him. (W.PI.132.12.4)


� This is the first idea we have had that is related to a major phase of the correction process; the reversal of the thinking of the world. (W.PI.11.1.1)


� S. 66


� W.PI.17.1.2


� Bl.a. “This is the special means this course is using to save you time.” (T.18.VII.6.4)


� “How to Build a Universe That Doesn't Fall Apart Two Days Later”
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