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1. Inledning och syfte: 
 
 
     Vi måste läsa vår Bibel, annars kommer vi inte att förstå psykologi.            
     Vår psykologi, hela vårt liv, vårt språk och våra föreställningar bygger         
     på Bibeln. (C.G. Jung)1  
 
 
Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt från C.G. Jungs Analytiska Psykologi göra 
en hermeneutisk och jungiansk tolkning av texten i det impopulära 14:de kapitlet av Leviticus 
– den tredje Moseboken i Gamla Testamentet.2 Då jag för femton år sedan började studera 
biblisk hebreiska och de tidigaste bibliska texterna slogs jag ständigt med häpnad över den för 
mig så uppenbara schamaniska komponenten i dessa texter. Några år senare, då jag började 
studera den judiska mystiska traditionen, blev jag övertygad om riktigheten i mina tidigare 
observationer. Min hypotes är att judisk religion bygger på en schamanisk grund, och denna 
är fortfarande närvarande och uppenbar för den läsare som inom sig själv har kontakt med 
schamanen. Jung ansåg att ”… kristendom, som förmodas ha uppstått plötsligt som en unik 
uppenbarelse från himlen, har utan tvekan också en historia… det är som om vi har byggt en 
katedral över ett hedniskt tempel och inte längre vet om att det finns där.”3 Jag hoppas därför 
att Jung, även om det oftast är den kristna traditionen som har varit referenspunkten för hans 
bibliska studier, skall visa sig vara en inspirerande och vis följeslagare på den av mig inslagna 
vägen.        
 
2. Problemformulering: 
  
 
Den text som jag valt att analysera inspirerar vanligtvis inte till några djuplodande 
psykologiska analyser. Kapitlet Metzora, Leviticus 14, är inte något vackert och dramatiskt 
narrativ om någon av Gamla Testamentets stora gestalter. Det utgörs istället av de kärva och 
detaljerade instruktioner som YHVH – Israels Gud – gav till Mose och Aron rörande de 
åtgärder som skulle företas då någon eller något visade tecken på ”orenhet”. Jag vill med min 
undersökning i första hand studera de ursprungliga schamaniska tendenserna i Metzora. Med 
denna utgångspunkt, och med hjälp av biblisk hermeneutik, rabbinsk tradition, C.G. Jungs 
analytiska psykologi och amplifikation av textens symboler, söker jag efter den djupare 
meningen, kontakt med och kunskap om hebréernas ursprungliga religiösa handlingar.        
    Jag ställer frågan: I vilket avseende kan ett jungianskt synsätt och jungiansk    
    amplifikation bidra till en djupare förståelse av en gammaltestamentlig text,  
    i detta fallet Leviticus 14, och hur kan de öka vår förståelse av texten?   
 
 

                                                           
1 Jung 1976 s 156 
2 Den hebreiska benämningen för de fem Moseböckerna är Chumash. Ofta används den grekiska benämningen, 
som är Pentateuch.   
3 Jung 1978 s 342  
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3. Metod: 
 
 
För en analys av en biblisk text är en hermeneutisk metod självklar. Med den hermeneutiska 
metoden sker tolkningen alltid i ett sammanhang eller kontext, och varje tolkning av textens 
delar är beroende av texten som helhet. Förutom att jag refererar relevanta rabbinska 
kommentarer, analyserar jag dessutom texten med hjälp av begrepp från C.G. Jungs 
analytiska och arketypiska psykologi. Framför allt har jag använt amplifikation som ett 
hjälpmedel i utforskandet av symbolernas djupare betydelse.  
 
 

4. Forskningsöversikt: 
 
4.1. Gershon Winkler - en schamanisk rabbin: 
 
Den danskfödde amerikanske rabbinen Gershon Winkler levde ett liv som ultra-ortodox 
rabbin i det ultra-ortodoxa Brooklyn då han i början på 1980-talet drevs av ”ett inre 
vulkanutbrott” att söka introversion i södra Kaliforniens vildmark. Detta blev början på den 
resa som han fortfarande befinner sig på, efter att ha insett sin djupa längtan efter att 
återuppliva sina förfäders jordnära och intima relation till marken.4 I Magic of the Ordinary; 
Recovering the Shamanic in Judaism skriver Winkler:  
 
Mina förfäder var ett nomadiskt folk som levde och praktiserade en judendom som föga liknar dagens. En     
gång i tiden levde mitt folk i en relation till jorden som handlade mera om andlighet än om handel och     
industri. Våra visionärer kom inte från rabbinska seminarier eller akademier för högre utbildning, utan från     
ensamma vandringar och sökandet efter vision djupt inne i vildmarken, långt borta från civilisation. De var     
mästerliga magiker och schamaner som obehindrat dansade mellan ande och materia, lovprisande magin av de     
världar som omgav dem och de världar som anades bortom dem.5      
     
Judarna har, i likhet med andra ursprungsbefolkningar, tvingats till konformitet och 
efterlevnad av de religiösa normer som deras värdkulturer såg som absoluta sanningar. De har 
förtryckts i kraft av den kristna doktrinen och blivit ansedda som barbariska, primitiva och 
mindervärdiga. De kristna kampanjerna för utrotandet av judisk magi och schamanism, som 
började under korstågen, lyckades emellertid endast delvis med sitt uppsåt då denna kunskap 
försvann under jord och gömdes i den mystiska judiska kabbalistiska traditionen.6 På 
tolvhundratalet började inkvisitionen, och i förhoppning om att kunna rädda sina församlingar 
från förföljelse dolde de rabbinska ledarna alla uttryck av judisk mystik för att förhindra att de 
skulle attrahera de kyrkliga auktoriteternas uppmärksamhet.7         
    År 1553 beordrade påven Julius den tredje att Talmud, judarnas ovärderliga dokument som 
täcker minst sjuhundra år av muntlig tradition, skulle brännas. På den första dagen av Rosh 
HaShanna, det judiska nyåret, påbörjades brännandet av alla judiska texter som kunde 
uppbringas. Den mystiska Sefer HaZohar undslapp branden eftersom den trycktes i ett icke-
judiskt tryckeri. Några av de äldre mystiska texterna, som Sefer Yetzirah och Sefer HaRazim, 
överlevde i diverse fragmentariska upplagor, till största delen tack vare den muntliga 
traditionen, och de har tillsammans med andra fragment från den mystiska traditionen räddats 
till olika arkiv i Europa. Winkler ger en mängd exempel på hur schamanismen lever kvar i de 

                                                           
4 Winkler 2003 s XVII-XVIII 
5 Winkler 2003 s XIX 
6 Winkler 2003 s 1-3 
7 Winkler 2003 s 9 
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judiska heliga texterna. Av dessa framgår det tydligt att utövarna av ursprunglig judisk 
andlighet inte uppfattade denna som en religion utan snarare som en direkt, ohämmad 
upplevelse av Skaparen genom Skapelsen. Religiös dogmatism och praktik var av mindre vikt 
än den omedelbara upplevelsen av det magiska undret i själva livet, andningen och alla 
aspekter av varat, i sin andliga såväl som sin fysiska manifestation.8 Winkler skriver:  
 
Jewish sorcery in not confined to the wisdom of alchemy or the paranormal. Like many other shamanic     
traditions, the Jewish shamanic tradition teaches about the Four Directions9 and the medicine attributes of     
animals, plants and minerals.10 It also emphasizes the sacredness of the earth, and that all organisms, even     
stars and planets, are imbued by the Creator with a divine consciousness.11 Every blade of grass is empowered     
by a spiritual being.12 All trees speak to one another,13 and all rocks and plants have healing powers that can     
be accessed through their spirits.14 Now, here again it’s a matter of semantics. If I would say ”angels” instead     
of ”spirits” it would sound kosher to a lot of people. In the Hebrew written and oral traditions, however,     
angels are often referred to as ruchot, or ”spirits”.15 Not unlike many other shamanic traditions, Judaism     
believes in a parallel universe, that the spirit realm and the physical realm share the same reality,16 separated     
only by what Jewish tradition calls the par’gawad, or ”veil of illusion”.17           
 
Winkler citerar professor William Nichols, som anser att judarnas religion, så som den ter sig 
idag, i stort sett är lånad från kristendom och inte på något sätt är deras egen tradition. Det 
som en gång var en holistisk och andlig väg, som omfattade alla nyanser och den totala 
dynamiken av markens och kroppens andlighet, har under århundradenas lopp förvandlats och 
förminskats till att utgöra ett snävt och begränsat fokus på religion som en institution i sig. 
Som en följd, och utan deras vetskap, blev även de mest ortodoxa judarna ”förkristnade”, och 
deras judiska hängivenhet fokuserades på religionen på ett dittills okänt och för dem 
okarakteristiskt sätt. Utan att veta det har även de mest konservativa judarna transformerats av 
denna nya, av kristendom influerade form av religiositet, till en judisk livsstil som var okänd 
för de ursprungliga skaparna av den religion som de älskar.18  
    Winkler uppmanar sina läsare att fundera över, och kanske omvärdera, sin negativa 
inställning till en judisk schamanism. Kanske beror denna inställning på århundradens 
indoktrinering, och på illusionen om att judendom och kristendom har samma värderingar, 
moral och känslor rörande ockultism. Termen ”judeo-kristendom” är en oxymoron och en 
fiktion, som uppstod då självutnämnda ”progressiva” judiska ledare sökte erkännande från 
den kultur som genom århundradenas lopp mördade deras förfäder då de vägrade att 
konvertera till kristendom. Det existerar ingen ”judeo-kristendom”, och det som vanligen 
kallas så är avsevärt mera kristendom än ”judeo”. Judendom har egentligen mycket mera 
gemensamt med ursprungliga kulturers andlighet än med kristendom.19   

                                                           
8 Winkler 2003 s 10-11 
9 Sefer HaZohar Vol 1 folio 130b 
10 Midrash Tana D’bei Eliahu 1:8 
11 Maimonides Mishnah Torah Hilchot Y’sodei HaTorah 3:9 
12 Sefer Gematriot Sefer HaZohar Vol 1 folio 251 
13 Midrash Bereshit Rabba 13:2 
14 Sefer HaZohar vol 2 
15 Tehillim 104:4 
16 Maharal in Gevurat Hashem Hak’damah Shniyah s 7 
17 Talmud Berachot 18b; Sefer HaZohar vol 2 folio 255b 
18 Nichols 1995 s 287-288 
19 Winkler 2003 s 12-13 
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4.2. Johannes Pedersen: 
 
Pedersen skriver i sin klassiska bok, Israel: Its Life and Culture:  
 
The Israelite does not distinguish between a living and a lifeless nature. A stone is not merely a lump of material 
substance. It is, like all living things, an organism with peculiar forces of a certain mysterious capacity, only 
known to him that is familiar with it … The earth is a living thing. The Israelites do not acknowledge the 
distinction between the psychic and the corporeal. Earth and stones are alive, imbued with a soul, therefor able to 
receive mental subject-matter and bear the impress of it. The relation between the earth and its owner is a 
covenant-relation, a psychic community, and the owner does not solely prevail in the relation. The earth has its 
nature, which makes itself felt and demands respect.20                   

 
4.3. Lynn White: 
 
Den amerikanske idéhistorikern Lynn White delar Winklers uppfattning att kristendomens 
inträde i världshistorien medverkade till att upplösa den naturliga vördnad för naturen som 
fanns under antiken. Den tidens folkreligion var genomträngd av andlighet. Varje träd, varje 
källa, varje berg hade sin egen genius loci, skyddsande…. Innan man fällde ett träd eller 
dämde upp en bäck var det viktigt att blidka trädets eller bäckens ande. Liknande 
föreställningar fanns bland Nordamerikas indianer. Djuren var besjälade och jakten omgavs 
av särskilda regler och ritualer. Lynn White hävdar att kristendomen upplöste den naturliga 
vördnaden för naturen och gjorde det möjligt att exploatera den, utan att ta hänsyn till 
känslorna hos de naturliga objekten.21   
 
4.4. Magins principer; J.G. Frazer: 
 
Sir James Frazer var en av de första utforskarna av religion, magi, mytologi och övertro i 
ursprungliga kulturer världen över. I sin klassiska The Golden Bough har Frazer analyserat 
magins principer och visar där på hur dessa faller inom två olika kategorier; 1) att lika skapar 
lika, eller att en effekt påminner om sin orsak, och 2) att objekt som en gång varit i kontakt 
med varandra fortsätter att påverka varandra på avstånd efter det att den fysiska kontakten har 
upphört. Den första principen kan kallas ”lagen om likhet”, och den andra principen kan 
kallas ”lagen om kontakt eller överföring”. Från den förstnämnda lagen, ”lagen om likhet”, 
drar magikern slutsatsen att han kan åstadkomma vilken effekt han vill genom att imitera den. 
Allt ifrån den stund som han drar den slutsatsen, kommer det som han gör med ett objekt att 
på samma sätt påverka den person som någon gång har varit i kontakt med detta objekt. Den 
förstnämnda lagen kan också kallas ”homeopatisk”, för att markera att magikern utför en 
medveten handling. Betraktad som ett system av naturlagar kan denna typ av magi kallas 
”teoretisk magi”. Om magin istället betraktas som en grupp av moraliska regler, som 
magikern tillämpar för att kunna åstadkomma det som önskas, kallas den istället för ”praktisk 
magi”. Den primitive magikern känner endast till den praktiska magin och analyserar aldrig 
processen teoretiskt. För denna magiker är logiken implicit; han resonerar precis som han gör 
då han äter, fullständigt okunnig om hur matsmältningsapparaten fungerar, och för honom är 
hans magi en konstart, inte en vetenskap.22                     
 
 

                                                           
20 Pedersen 1954 s 479 
21 White 1967 s 1203-1207 
22 Frazer 1967 s 14-15 
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Till papegojorna och trastarna skickar vi din gulsot: 
 
Homeopatisk magi har använts flitigt i Indien, och hinduerna utförde en noga utarbetad 
ceremoni, baserad på homeopatisk magi, för att bota gulsot. Ett primärt fokus var att fördriva 
den gula färgen från den sjuke till gula djur och företeelser, t.ex. till solen, där den rätteligen 
hör hemma, och att försöka få patienten att anta en hälsosam röd färg från en levande, 
kraftfull källa, nämligen en röd tjur. För att uppnå detta syfte reciterade prästen följande 
formel:  
 
Upp till solen skall ditt lidande och din gulsot gå. Vi omsluter dig med den röda tjurens färg! Vi omsluter dig i 
röd färg till ett långt liv. Må denna person gå oskadd och fri från den gula färgen! Korna, vars gud är Rohini (den 
röda färgen), och som själva är röda, omsluter dig med sin form och sin styrka. Till pagegojorna och till trastarna 
skickar vi din gulsot, och till sädesärlan skickar vi din gulsot.  
 
Medan prästen reciterade denna formel gav han den sjuke vatten, blandat med hår från den 
röda tjuren, att dricka, och han hällde vatten över ryggen på djuret och lät den sjuke dricka 
det. Han satte den sjuke på skinnet av en röd tjur och knöt en bit rött skinn på hans kropp. Han 
övergick sedan till att med olika medel fördriva den gula färgen. Liknande föreställningar 
tycks ha florerat i Grekland, där den grekiske naturhistorikern Plinius den äldre berättade om 
en fågel som kallades ”gulsot”, eftersom om en man sjuk i gulsot såg den, lämnade 
sjukdomen mannen och drabbade istället fågeln. Han nämnde också en sten som kallades 
”gulsot” eftersom den till färgen liknade skinnet på en människa som drabbats av gulsot. 
Plinius, som föddes år 23 C.E., studerade den homeopatiska läkekonsten och insåg att 
likheten mellan en växt och symptomet kunde utnyttjas i behandlingen.23 
 
4.5. Den heliga kraften: 
 
Helighet är den kraft som kan upplevas inom livets alla områden; den är kärnan i all energi. I 
den mänskliga naturen manifesteras helighet på olika sätt, som varierar beroende på 
människornas olika fallenhet och begåvning. På heliga platser kan heligheten upplevas med 
en varierande grad av styrka. Alla uttryck för helighet har emellertid något gemensamt; den 
kraft som israeliten upplever i den heliga stenen är inte väsentligen annorlunda än den kraft 
som han eller hon upplever i sin egen själ, då den manifesterar sin fulla kraft och intensitet.24         
    Israels andliga historia visar tydligt på en rörelse från spontaneitet och mångfald mot 
konformitet; mot lag, begränsningar och enhetlighet, Men inte någon generation i Israel 
tvivlade på nödvändigheten av helighet för livets uppehållande, och de väsentliga 
karakteristika för helighet var alltid de samma och innebar alltid en intensifierad själsstyrka. I 
äldre dagar fanns alltid möjligheten att besjäla sig med denna kraft, som finns i stenen, i 
trädet, i djuren och i människorna. Alla livsformer fick sin växtkraft från helighet, eftersom 
helighet är själva livskraftens ursprung. Problemet var snarast var och hur helighet kunde 
kontaktas på ett sätt som skulle utgöra en välsignelse, inte en förbannelse. Vissa individer 
hade en speciell förmåga att relatera till denna källa av gudomlig kraft, men vem som helst 
kunde få tillgång till källan.25       
 

                                                           
23 Encyclopedia Britannica s 572 
24 Pedersen 1953 s 264 
25 Pedersen 1953 s 286-287 
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4.6. Taharah och Tumah; renhet och orenhet:  
 
Den amerikanske rabbinen Jacob Neusner skriver i Judaism; The Evidence of Mishnah26 att 
Mishnahs huvudsakliga budskap är att människan finns i skapelsens centrum, och att hon är 
skapad till Guds avbild. Hon har förmågan att skapa som Gud skapar, och hon kan initiera de 
korresponderande processerna ”helighet” och ”orenhet”. Människans vilja är den skapande 
kraften i världen, den skapande kraft som verkar inom de neutrala områden, som är föremål 
för antingen ”helgande” eller ”orenande”. Ett objekt, en substans, en transaktion, till och med 
en mening är neutral men kan ”helgas” då människans vilja och handling samverkar för 
”helighet”. Människans makt att ”helga” ett objekt illustreras bäst inom den religiösa kulten. 
Den mänskliga förmågan att fokusera på kultens ”renhet” uttrycks i följande åsikt:                     
 
Om den individ som skall hämta det rena vatten som skall användas i den mystiska ritualen med ”den röda 
kon”27, för att tillsammans med askan av den brända röda kon utgöra ”renande” vatten, förlorar sitt fokus och     
tappar sin koncentration, så kan vattnet inte längre användas för det ursprungliga ändamålet. Vattnet skall     
hämtas på ett speciellt sätt, och varje liten avvikelse från detta sätt gör hela proceduren oanvändbar.28                                                
 
”Renhet” manifesteras enligt detta synsätt genom en kombination av fokuserad tanke, 
fokuserad vilja och fokuserat handlande. ”Orenhet” orsakas av bristande fokuserad och 
reflekterad viljemässig handling. Enkelt uttryckt innebär ”renhet” en mental balans, och 
”orenhet” innebär mental eller psykisk obalans.            
 
4.7. Tzaráat: 
 
Tzaráat är det hebreiska ordet för den sjukdom som i de svenska bibelöversättningarna kallas 
för spetälska. I Mishnah29 kommenteras fallet med tzaráat: I levitisk lag, om en vit fläck 
uppstår på en persons hud så har hon eller han drabbats av tzaráat och är ”kultiskt oren” och 
måste hållas avskild tills fläcken försvinner. Då den försvunnit måste personen genomgå en 
komplicerad ritual för ”rening”.30 I Mishnah diskuteras fall där den angripna huden inte 
försvinner spontant utan blir bortskuren, antingen med avsikt eller genom en olyckshändelse. 
Skall då försvinnandet av den angripna huden i dessa fall göra personen ”ren”? Svaret är att 
detta beror på om personen har haft för avsikt att skära bort den angripna huden. 
    Rabbi Eliezer säger: ”Han drabbas av en ny tzaráat och blir frisk.” Detta tolkas som att 
man i detta fall inte kan veta om sjukdomens förlopp har fullgjorts. Därför måste personen 
vänta tills sjukdomen bryter ut på nytt och sedan försvinner. Endast då kan man vara säker på 
att den ursprungliga sjukdomen har försvunnit. Om en person själv skär av den angripna 
huden anses detta som ett självsvåldigt ingripande i den gudomliga ordningen. Om den 
angripna huden däremot skurits bort genom något missöde, utan personens viljemässiga 
medverkan, då har han inte försökt ingripa i den gudomliga ordningen, utan tvärt om har den 
gudomliga ordningen ingripit, och han anses ”ren”.31 Ibland ingriper Gud med hjälp av 
missöden och olyckor. Om en person blir fullständigt täckt av tzaráat, då är han eller hon 

                                                           
26 Den rabbinska mishnaiska texten tillhör den orala traditionen, som skrevs ned mellan 200-700 C.E. 
27 Fjärde Mosebok 19:1-22; ”Den röda kon”, som på svenska borde kallas för ”kviga”, förekommer i en ritual 
som beskrivs i ett avsnitt på sid 14. 
28 Neusner 1981 s 204, 272  
29 Den orala traditionen 
30 Leviticus 14:1-9 
31 Karakteristiskt för Mishnah är de helt och hållet teoretiska diskussionerna, vars syfte är att utveckla den 
underliggande filosofin.  
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”ren”. I Mishnah förklaras detta i samma diskussion som ovan. Om personen blir fullständigt 
vit av tzaráat, då har sjukdomens förlopp fullgjorts och han kan anses ”ren”.32       
 
4.8. C.G. Jung och Analytisk Psykologi: 
 
I sin självbiografi Mitt liv; minnen, tankar, drömmar relaterar Jung en dröm som förebådade 
hans kommande Svar på Job. I drömmen hälsar han på hos sin då länge sedan avlidne fader, 
som bor i ett hus i 1700-talsstil, där många furstar och berömda personligheter gästat. Några 
av dessa hade avlidit där, och i drömmen vaktar fadern över några sarkofager, som innehåller 
deras kvarlevor. Dessutom är han i drömmen en välkänd vetenskapsman. Jung möter sin far i 
hans arbetsrum, där konstigt nog också doktor Y befinner sig. Liksom Jung är doktor Y 
psykiater, och de är jämngamla. Doktor Y:s son är också närvarande, även han psykiater. För 
att illustrera något i deras konversation tar Jungs far fram en stor bibel, bunden i glänsande 
fiskskin. Han öppnar upp texten, troligen till Moseböckerna, och börjar tolka ett speciellt 
avsnitt, och han gör det med en sådan snabbhet och lärdom att Jung inte kan följa honom. 
Tolkningen visar på ett enormt stort mått av all slags kunskap. Inte heller förstår doktor Y 
någonting, och den unge sonen brister i skratt. Uppenbarligen tror de att Jungs far är senil och 
otillräknelig, men för Jung själv står det klart att det som fadern säger inte på något sätt är 
löjeväckande. Hans argumentation är istället så intelligent och så lärd att de tre psykiatrikerna 
inte kan förstå den. Texten handlar om något synnerligen viktigt som fascinerar honom, och 
hans tankar är som en flodvåg av de djupaste idéer och insikter. Jung blir förargad och 
beklagar att fadern måste tala i närvaro av dessa tre dumhuvuden. Uppenbarligen försöker 
fadern i drömmen förmedla sina insikter om något i Gamla Testamentet. I en följande 
drömsekvens leder fadern Jung till ”den högsta närvaron”. Där faller han på knä och berör 
golvet med sin panna. Jung följer hans exempel men lyckas inte få sin panna ända ned till 
golvet. Men han hade gjort gesten, och kanske skall han med faderns hjälp bli ledd till den 
ensliga kammare där Uria bor, Davids fältherre, vars hustru David tog till sig efter att ha sänt 
Uria till en säker död.33    
    Jungs dröm visar honom på Moseböckerna, kanske en av honom dittills försummad källa 
till djup kunskap. Jungs far, Paul Jung, var i sina yngre dagar språkvetare och orientalist och 
skrev sin doktorsavhandling om den arabiska versionen av Höga Visan. Med all säkerhet var 
han också hebraist och kunde läsa Gamla Testamentet på originalspråket. I drömmen inser 
Jung att fadern har kunskaper som han själv saknar, kanske också att utan förståelse av 
hebreiska är det omöjligt att finna den djupare meningen i Gamla Testamentets texter. Då 
Jung tolkade texter ur den judiska traditionen förlitade han sig på översättningar som gjorts av 
lärda hebraister. Faderns beröring av golvet med sin panna visar på en ödmjuk underkastelse 
inför ”den högsta närvaron”, och Uria symboliserar den som måste offras. Jungs svar på 
drömmen blir Svar på Job, det mest kända exemplet på Jungs djupa intresse för Bibeln.   
    I Jung and the Interpretation of the Bible visar Wayne G. Rollins i kapitlet Psychology, 
Hermeneutics, and the Bible på Jungs dokumenterat stora kännedom av bibliska texter. Om 
Svar på Job skriver Rollins att denna bok enligt Jung själv var den enda av hans böcker som 
han kände sig fullständigt tillfredsställd med. Den utgör ett djupt personligt dokument som 
förorsakade komplikationer i Jungs nära vänkrets.34 Svar på Job är emellertid inte en 
traditionell bibelexeges, och boken är inte heller jungiansk i den bemärkelsen att den 
presenterar ett jungianskt synsätt eller jungiansk metod. Svar på Job är snarare en uppgörelse 
med ondskan och med en förlegad gudsbild än en kommentar till en biblisk text. I Jungs 
Collected Works bekräftas denna åsikt:  
                                                           
32 Mishnah Neg. 8:1 
33 Jung 1979 s 201-203 
34 Miller 1995 s 20 
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Hur Gamla Testamentets människor uppfattade sin Gud känner vi till från Bibelns vittnesbörd. Detta är här inte 
mitt fokus, utan snarare hur en modern människa med kristen utbildning och bakgrund kan acceptera det 
gudomliga mörker som avslöjas i Jobs Bok, och hur det påverkar honom.35  
 
Om Jungs intresse för Bibeln skriver Rollins: 
 
No document is cited by Jung more often, and no cast of characters from any tradition is summoned to the    
stage of Jung’s discourse with greater regularity than the Adam’s and Abraham’s, the Melchizedek’s and     
Moses’, and the Peter’s and Paul’s of Judaeo-Christian scriptures. No wonder then, that Jung’s name is     
inextricably bound to the new psychological hermeneutic that has emerged at the end of the twentieth century     
in biblical scholarship.36 
 
En katedral över ett hedniskt tempel: 
 
D.L. Miller nämner i sitt förord till Jung and the Interpretation of the Bible några aspekter av 
den omedvetna processen som Jung fäste vikt vid i en psykologisk-hermeneutisk 
undersökning. En av dessa aspekter är ”the remnants of the pre-Christian or pre-Israelite 
consciousness that residue unconsciously in Christian and Hebrew sacred texts.”37 Jung 
skriver:  
 
Allting har sin historia, allting har utvecklats, och kristendomen, som förmodas ha uppträtt plötsligt, som en     
unik uppenbarelse från himlen, har otvivelaktigt också sin historia … Det är precis som om vi har byggt en     
katedral över ett hedniskt tempel och inte längre vet att det finns där.  
 
Jung tillägger att närvaron av förkristna komponenter i kristna texter, trots att de är 
omedvetna, fortsätter att påverka oss, och att liksom den nutida västerländska kulturen 
omedvetet har präglats av judeo-kristendom, så är vi också präglade av det som existerade 
före kristendomen.”38   
    En annan faktor som har påverkat religiösa texter, och som utgjorde ett uppslukande 
intresse hos Jung, är det kollektiva omedvetna. Jung beskriver detta som ”en sfär av 
omedveten mytologi, vars ursprungliga bilder är mänsklighetens gemensamma arv.”39 Trots 
att det kollektiva omedvetna ”för evigt kommer att gäcka våra försök att förstå det”40, kan vi 
spåra det i många olika uttryck, t.ex. i symboler, arketypiska bilder, drömmar, historier, 
myter, epos, apokalypser och berättelser om hjältar. Kontemplation och amplifikation av 
sådana bilder utgör den övervägande delen av en jungiansk psyko-hermeneutisk agenda.41   
 
Högmod går före fall: 
 
I Aion skriver Jung att ju fler och betydelsefullare omedvetna innehåll som assimileras med 
jaget, desto mer närmar sig detta Självet, även om approximationen aldrig kan bli fullständig. 
Detta leder ofrånkomligen till inflation hos jaget,42 om man inte gör en kritisk distinktion 
mellan jaget och figurerna i det omedvetna. Distinktionen får emellertid endast praktiska 
konsekvenser om kritiken både lyckas sätta förnuftiga gränser för jaget enligt en 

                                                           
35 Jung CW 11 s 365  
36 Miller 1995 s 9 
37 Miller 1995 s 27-28 
38 Jung 1978 s 342 
39 Jung CW 15 s 125 
40 Jung CW 15 s 135 
41 Miller 1995 s 28 
42 Inflation av jaget är ett tillstånd som kännetecknas av en överdriven uppfattning, positiv eller negativ, av den 
egna betydelsen, ofta kompenserad av en motsatt tendens. 
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allmänmänsklig måttstock, och dessutom erkänner det omedvetnas figurer – Självet, anima, 
animus och skuggan – en relativ autonomi och realitet (av psykisk natur). Att upplösa dem 
genom psykologisering är verkningslöst eller ökar bara jagets inflation. Den 
projektionsbildande faktorn är obestridligen verklig, och den som förnekar projektionen blir 
identisk med den. Detta är inte bara betänkligt i sig; det är dessutom farligt för individens 
välfärd. Var och en som har att göra med sådana fall vet hur livsfarligt det kan vara med 
inflation. En trappa eller ett halt parkettgolv kan vara tillräckligt för ett dödligt fall. Vid sidan 
av motivet casus ab alto (högmod går före fall) finns det även andra, inte mindre otrevliga 
psykosomatiska eller psykiska faktorer, som bidrar till reduktion av inflationen. Inflationen 
innebär inte ett tillstånd av medveten arrogans. Man är överhuvud taget inte medveten om 
detta tillstånd, som man i bästa fall kan sluta sig till med hjälp av förekomsten av indirekta 
symptom. Till dem hör bland annat vad den närmaste omgivningen har att säga om oss. Ett 
tydligt symptom är den växande obenägenheten att lägga märke till och ta hänsyn till 
omgivningens reaktioner.43 
    Det är lätt hänt att betoningen av jag-personligheten och medvetandevärlden blir så stor att 
det omedvetnas figurer psykologiseras och att Självet därigenom assimileras med jaget. 
Hybris är ett uttryck för en alltför långt driven skilsmässa mellan jaget och Självet.44 Detta är 
den direkt motsatta processen till den ovan skildrade, men den får samma följd, nämligen 
inflation. Då måste medvetandevärlden tonas ned till förmån för det omedvetnas realitet … 
man måste ge drömmen en livssfär på medvetandevärldens bekostnad:  
 
Jagets arrogans kan bara dämpas genom moraliska nederlag. Detta är nödvändigt eftersom det annars är     
omöjligt att nå den medelväg av anspråkslöshet som är oumbärlig för att upprätthålla ett balanserat tillstånd.45   
 
Det som har det största värdet i det omedvetnas liv står alltså längst ned på värdeskalan i 
medvetandet och omvänt. Redan skugg-gestalten hör hemma i ”de väsenslösa vålnadernas 
rike”, och animus och anima projiceras vanligen på människor i omgivningen. Självet ligger 
helt utanför den personliga räckvidden, och om det alls uppträder är det endast som ett 
religiöst mytologem,46 och dess symboler varierar mellan det högsta och det lägsta. Den som 
identifierar sin psykiska existens med dygnets ljusa halva förklarar därför att nattens drömmar 
är av noll och intet värde, fastän natten är lika lång som dagen och allt medvetande 
uppenbarligen har sin grund i det omedvetna. Det har sina rötter där och släcks ut i det varje 
natt. Det som är litet på dagen är stort på natten och tvärt om. På samma sätt är alltid det som 
är litet på dagen stort på natten, om än osynligt.47  
 
Coniunctio oppositorum: 
 
Denna insikt är en oundgänglig förutsättning för all integration, eftersom ett innehåll bara kan 
integreras om dess dubbla aspekt har blivit medveten. Innehållet måste också fattas inte bara 
intellektuellt; det måste också på motsvarande sätt bli förstått på ett känslomässigt plan. 
”Intellekt och känsla går emellertid dåligt i par”, säger Jung, ”ty de strävar – definitionsenligt 
– åt olika håll.” Den som identifierar sig med en intellektuell ståndpunkt bemöts ibland 
fientligt av känslan i animas gestalt, och omvänt går en intellektuell animus till våldsamt 
angrepp på känsloståndpunkten. Den som vill göra konststycket att inte bara förstå 
intellektuellt utan också med känslofunktionen måste därför göra upp med animus eller 

                                                           
43 Jung 2000 s 40-41 
44 Jung 1978 s 130 
45 Jung 2000 s 42  
46 Ett grundläggande tema eller motiv i en myt. 
47 Jung 2000 s 48-49 
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anima, vare sig han vill eller inte. På detta sätt banas vägen mot en högre enhet, en coniunctio 
oppositorum,48 som är en absolut nödvändig förutsättning för helheten.49   
 
4.9. Parashat Metzora:  
 
Den svenska översättningen50 av denna hebreiska text är uppdelad i tre avsnitt under 
rubrikerna ”Rening efter spetälska”, ”Spetälska på hus” och ”Orena flytningar från kroppen”. 
På grund av kapitlets omfattning refererar jag endast avsnittet ”Spetälska på hus”, men jag tar 
upp delar av andra bibelavsnitt där de kan belysa min tolkning. Hela kapitel Metzora utgörs 
av instruktioner från YHVH till Mose och Aron om hur de skall agera då någon eller något 
drabbas av ”orenhet”.      
 
Spetälska på hus: Leviticus 14:33 - 57: 
 
Då israeliterna kommer till Kaanans land kan YHVH låta något av husen där drabbas av 
spetälska. Ägaren till huset skall då anmäla detta till prästen och säga: ”Det ser ut som om mitt 
hus vore angripet av spetälska.” Prästen befaller då att huset skall utrymmas för att inte allt 
som är i huset skall bli orent. Därefter går prästen in i huset. Om han då ser att det finns några 
grönaktiga eller rödaktiga fördjupningar i väggen skall han lämna huset, som skall vara stängt 
i sju dagar. På den sjunde dagen kommer prästen tillbaka. Om fläcken har brett ut sig befaller 
prästen att de angripna stenarna skall bytas ut, och de skall kastas bort utanför staden, huset 
skall skrapas överallt invändigt, och det avskrapade murbruket skall liksom stenarna kastas 
utanför staden, på någon oren plats. Därefter skall man sätta in nya stenar och rappa huset 
med nytt murbruk. Om fläcken kommer tillbaka skall prästen gå in för att inspektera, och om 
han då finner att fläcken har spritt sig, då är det elakartad petälska och huset är orent. Man 
måste då riva huset och föra bort stenar, trävirke och allt till någon oren plats utanför staden. 
Om någon har gått in i huset medan det varit stängt skall han vara oren till aftonen, och om 
någon har legat i huset eller ätit där skall han tvätta sina kläder.   
 
Men om fläcken inte har brett ut sig skall prästen förklara huset som rent. Han skall då ta två 
fåglar, cederträ, rosenrött garn och isop. Han skall slakta den ena fågeln över ett lerkärl med 
friskt vatten, och sedan skall han ta cederträet, isopen, det rosenröda garnet och den levande 
fågeln och doppa alltsammans i den slaktade fågelns blod och det friska vattnet och stänka på 
huset sju gånger. På det sättet skall han rena huset med fågelns blod och det friska vattnet, och 
med den levande fågeln, cederträet, isopen och det rosenröda garnet. Sedan skall han släppa 
den levande fågeln fri utanför staden. På detta sätt bringar han försoning för huset och det blir 
rent. Detta är lagen om all slags spetälskesjukdom och spetälskeskorv; om spetälska på kläder 
och hus, om upphöjningar på huden, utslag och ljusa fläckar, till undervisning om när något är 
rent eller orent.      
 

                                                           
48 Motsatsernas förening. 
49 Jung 2000 s 49 
50 Den svenska texten är hämtad från Svenska Bibelsällskapets varsamma språkliga revision av 1917 års 
översättning av Gamla Testamentet.  
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5. Avhandling: 
 
5.1. Leviticus 
 
Leviticus innehåller ett komplext system av lagar och regler rörande ”renhet” och ”orenhet”. 
Med detta avses vanligen en rituell ”renhet” – taharah - respektive ”orenhet” – tumah - som 
ursprungligen endast rörde prästernas lämplighet att beträda templet och att handha offrandet. 
Men Leviticus innehåller också en mängd föreskrifter för hela Israels ”renhet”, som var 
nödvändig för att Israel skulle kunna utgöra en helig nation. Rituell ”renhet” kunde 
upprätthållas antingen med ett noggrant undvikande av ”förorening”, eller genom en 
underkastelse av ritualer för ”rening”. ”Orenhet” förorsakades av fysisk kontakt med de 
mystiska orsakerna till liv och död; blod, sädesvätska, barnafödsel, hudsjukdom och döda 
kroppar, och olika ”renande” ritualer var nödvändiga. Troligen har detta tabu ansetts relaterat 
till en felaktig kontakt med de portar som skiljer livet och döden åt, och de som befinner sig i 
livets mitt måste skyddas från dessa ingångar och utgångar. Då de kommer för nära dessa 
behöver de bli ”renade” till det rätta sättet att leva. ”Förorening” som är orsakad av kontakten 
med en död kan endast bli omintetgjord med hjälp av askan från en röd ko.51 Ursprungligen 
innebar helighet – kadosh – den separation och det särskiljande som utmärkte de platser som 
var helgade genom den gudomliga närvaron, de individer och föremål som hörde till dessa 
heliga platser, och den tid som helgats för bön och ritual. Motsatsen till helighet är inte 
relaterad till synd, utan till ”profan”, ”vanlig”, eller ”förorenad”.52 Problemet med vissa 
kroppsliga funktioner visar sig tydligast i den del av den hebreiska bibeln som ofta kallas ”P” 
efter sitt prästerliga ursprung. Dessa narrativ och lagar anses stamma från de sjätte och femte 
århundradena B.C.E. Speciellt är det i Leviticus, men även hos Hesekiel, som var levit, som 
lagarna för renhet har formulerats.53       
 
Att ”spetälska” är en felöversättning av det hebreiska tzaráat intygar flertalet lärda, t.ex. 
Rashi – Rabbi Shlomo ben Yitzhak, en av de största medeltida rabbinerna.54 Han ansåg att det 
var en ursprunglig felöversättning i Septuagint55, den grekiska bibelöversättningen. Ordet 
tzaráat innehåller samma tre rotbokstäver som metzora, och de två orden har därför att göra 
med det hebreiska verbet tzara, som betyder ”att ödmjuka sig”; att buga eller att böja sig till 
jorden. Metzora är singularis maskulinum av tzara i ett passivt particip och betyder därför 
”han har blivit förödmjukad”, eller ”tvingad att böja sig ned”. Mina tankar söker sig här envist 
till Jungs dröm, där fadern leder honom till ”den högsta närvaron” och bugar sig så djupt inför 
den att han vidrör golvet med sin panna.               
 
Mental och psykisk balans: 
 
Ett noggrant studium av litteraturen och en reflektion över begreppen taharah – ”renhet” - 
och tumah – ”orenhet” – klargör att de inte på något sätt har med fysisk renhet eller orenhet 
att göra. De beskriver snarare två olika mentala tillstånd; mental balans respektive mental 
obalans. Föreskrifterna rörande ”renhet” och ”orenhet” ger uttryck för insikten att mental 
obalans – det som vi i dagligt tal kallar stress - har en tendens att sprida sig till omgivningen, 
och att den behöver åtgärdas. Israeliternas vandring i öknen – fyrtio år anger troligen en 
                                                           
51 Green 2000 s 108-109 
52 BDB s 871-874 
53 Eilberg-Schwartz 1992 s 20 
54 Rashi; 1040-1105 C.E. 
55 Septuagint; 285-246 B.C.E.  
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obestämd men ganska lång tid – var extrem, då den innebar en total tilltro till den gudomliga 
ledningen. Det fanns inga marginaler för misslyckande. Därför måste de lagar som reglerade 
den mentala hälsan bland folket följas till punkt och pricka. Ett utbrott av tzaráat visade på 
mental obalans, och för individens såväl som för kollektivets bästa måste en metzora isoleras.    
 
5.2. Den röda kon: 
 
Rabbi J.H. Hertz ger i The Pentateuch and Haftorahs följande förklaring till den mystiska 
ritualen med den röda kon, som användes för borttagandet av den förorening som förorsakats 
av kontakt med en död kropp.56  
 
En felfri röd ko, som aldrig burit något ok, slaktades utanför lägret. Kroppen brändes sedan, 
och cederträ, isop, och rött garn kastades på elden. Den hopsamlade askan löstes upp i friskt 
vatten som stänktes på den som kommit i kontakt med en död kropp. Syftet med denna den 
mest mystiska ritualen i Gamla Testamentet var att rena den som blivit förorenad. Paradoxalt 
nog förorenade den alla som på något sätt varit i kontakt med tillredningen av askan och 
vattnet: ”Den förorenar den rene men renar den förorenade.” Så gåtfull var denna ritual – 
sades det – att inte ens den vise kung Salomo förstod den dolda meningen med ritualen med 
den röda kon. Då en högt uppsatt romare, som förundrade sig över ritualen, frågade Yohanan 
ben Zakkai57 om den, fick han svar i form av en analogi:  
 
Precis som en person som drabbats av melankoli eller av en ond ande blir botad från sin sjukdom genom att  ta 
en viss medicin eller bränna vissa rötter, på samma sätt driver askan från den röda kon bort den orena anden  och 
den förorening som orsakats av beröringen med en död.” Romaren var nöjd med svaret och gick sin väg. 
Yohanans lärjungar sade till honom: ”Den mannens attack klarade du av med ett brutet strå, men vilket svar har 
du för oss?” Mästaren svarade: ”Den döde mannen förorenar ingen, inte heller renar askan som är upplöst i 
vatten någon. Men lagen om den röda kon har givits till oss av Den Heligaste, och det anstår inte någon dödlig     
att ifrågasätta den.  
 
I judisk religion är det inte okunnighet som är orsaken till att meningen med lagen inte 
ifrågasätts, utan insikten om att vi aldrig kommer att veta svaret. Ändå har många försök till 
förklaring gjorts, av judar såväl som icke-judar. En förklaring är denna: Libanons majestätiska 
ceder representerar högmod, och isop representerar ödmjukhet. ”Orenhet”, synd och död hör 
samman på idéplanet. Därför är ritualen med den röda kon en kraftfull lektion som lär ut den 
eviga sanningen att en helig Gud endast kan tjänas av ett heligt folk.58 Rabbi Gershon Winkler 
beskriver också ritualen med den röda kon:   
 
I det gamla Israel, om man kommit i kontakt med döden, kanske i krig eller genom att begrava en död, måste     
man stanna utanför lägret i sju dagar och genomgå en reningsceremoni kallad parah adumah, eller ”den röda     
kon”. Schamanen tog personen till ett stort kar, innehållande askan av en röd ko och en kvist av cederträ,     
inrullad i ylle som färgats i en  vätska av en speciell sorts orm, kallad toláat shani på hebreiska. Han stänkte     
därefter  vattnet på personen med isop, en träig väldoftande ört med blå blommor, och detta befriade personen     
från varje negativ påverkan från mötet med döden, som annars skulle skada personens psykiska     
välbefinnande, såväl som hans familjs.59       

 

                                                           
56 Fjärde Moseboken 19:1-22. Liknande ritualer förekom enligt J. Pedersen hos babylonier och hittitier. Pedersen 
1953 s 453 
57 C:a 70, C.E., ledare for fariséerna.  
58 Hertz 1963 s 652 
59 Winkler 2003 105-106 
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5.3. Två fåglar, cederträ, rosenrött garn och isop: 
 
Etz erez, cederträ, är det tåligaste av alla träslag, och det är synnerligen motståndkraftigt mot 
förruttnelse. Det hebreiska ordet för cederträ kan också betyda ”att vara fast”, och det 
associeras med makt och styrka, men också med högmod. Ceder används ofta i 
reningsceremonier. Rashi associerar ceder med högmod, och han poängterar att den bit som 
används i ritualen skall komma från ett så högt träd som möjligt.60   
 
”Sheni toláat” är svårare att översätta. Sheni betyder troligtvis ”röd”. ”Toláat kan betyda 
”orm” eller ”mask” men också ”ranka” eller något ormliknande, spiralformat. Med toláat 
tolkat som en verbform kan sheni toláat betyda ”klädd i rött”. De flesta översättare har valt 
antingen något ord för klarrött eller en röd tråd, rött garn eller tyg. Rashi väljer ”en ylleremsa 
färgad röd”.61 Hebrew and English Lexicon62 väljer ”scarlet stuff, dyed with the coccus ilicis”, 
som är en röd, ormliknande parasit som växer på blad och kvistar av ett ekträd63 och som 
användes till rödfärgning av textil. Den röda färgen tillskrevs magiska egenskaper, troligen 
därför att den associerades med blod, och blodet ansågs vara själens hemvist. Blodet är en 
universell symbol; att ”blanda blod” för att ingå fosterbrödralag var en nordisk rit, i den 
kristna nattvarden förvandlas vinet till Kristi blod, och blodmat är förbjudet för den religiöse 
juden.      
 
Ezov kallas ”isop” i den svenska översättningen, hyssop i den engelska. Den är en oansenlig 
ört med helande egenskaper som användes i renande ritualer, men även i offerritualerna, då ett 
knippe isop utgjorde ett lämpligt redskap för att stänka blodet. Plantan har associerats med 
renande av hjärtat och används fortfarande i den katolska ritualen. Rashi kallar plantan ”böjlig 
och låg”.64 Även om den traditionella översättningen av ezov är ”isop”65 har alternativa 
tolkningar, särskilt ”mejram”, förekommit.                    
 
Emesh; det mystiska tretalet: 
 
I Sefer Yetzirah66, den enigmatiska och troligen äldsta texten i den judiska mystiska 
traditionen, utforskas de kosmiskt förankrade talen, som utgörs av tretalet, sjutalet och 
tolvtalet. I denna tradition, som Jung tydligen inte kände till, uttrycker tretalet en helt annan 
princip än det dynamiska tretal som förekommer i folksagorna. Inte heller kan detta mystiska 
tretal betraktas som en ofullbordad kvarternitet, en åsikt som Jung passionerat gav uttryck 
för.67 I Sefer Yetzirah åskådliggörs en triad som uppenbarligen härstammar från de allra äldsta 
myterna och från de traditioner som bevarats av Mellanösterns hemliga brödraskap. Denna 
triad, som symboliserar det i ursprunglig mytologi centrala begreppet balans, kan 
åskådliggöras av en triangel med de hebreiska bokstäverna Mem och Shin vid de motsatta 

                                                           
60 The Metsudah Chumash 1998 s 177 
61 The Metsudah Chumash 1998 s 177 
62 BDB s 1040 
63 Quercus coccifera 
64 The Metsudah Chumash 1998 s 177 
65 Isop, hyssopus officinalis av familjen lamiaceae, är en medicinalväxt som har använts för att lindra 
”bröstsjukdomar”. Enligt traditionen (Matteus 27:48 och Markus 15:36) användes isop för att föra en svamp 
doppad i vinäger till Jesu läppar under korsfästelsen.  
66 ”Skapandets bok”, troligen från de första århundrandena C.E. 
67 Philp (1958) lyfter fram belägg för att fyrtalet inte är den viktigaste siffran inom alkemin, och Victor White 
(1960) påpekar att gudomliga väsen sällan förekommer i grupper om fyra. Det är mycket vanligare att de 
uppträder i triader eller manifesterar sig genom tre aspekter. Wulff 1993 s 317 
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polerna av triangelns bas och bokstaven Alef vid triangelns topp. I Sefer Yetzirah beskrivs 
detta förhållande med bilden av en balansvåg:             
 
    Tre ursprungliga former,  
    Alef, Mem och Shin 
    deras grund är  
    en skål med skuld  
    en skål med tillgodo  
    och en lagbunden pendel väljer mellan dem.68 
 
Texten beskriver hur två motsatta principer, Shin som en symbol för den aktiva (manliga) 
principen och Mem som symbol för den passiva (kvinnliga) principen, i ständigt samspel 
manifesterar allting i tillvaron. Denna balans var grundläggande i ursprungliga kulturer och 
kan observeras vid ett studium av deras myter.69 I den traditionella tolkningen har Shin 
förknippats med eld, eftersom bokstaven Shin är den dominerande i hebreiskans esh, och Mem 
har förknippats med vatten, då bokstaven Mem är dominerande i hebreiskans maiym. Alef 
förknippades med luft, eftersom bokstaven är dominerande i hebreiskans avir.         
 
Det förefaller rimligt att försöka placera in cederträet, den röda ylleremsan och isopen i detta 
mönster. Etz erez, cederträet, som symboliserar styrka, höghet och hårdhet, blir då givetvis en 
”manlig” symbol. Sheni toláat – den röda ylleremsan – är sammansatt av flera element, som 
alla är motsatsen till egenskaperna hos etz erez. Sheni toláat symboliserar något som är litet, 
som inte kan leva av egen kraft och som måste finna något stort och starkt – i detta fall ett 
ekträd – för att kunna leva. Det är rött, som blodet, som ansågs vara sätet för själen och därför 
en symbol för mänskligt liv och hälsa. Mjukhet, formbarhet, passivitet och osälvständighet 
(parasiten) är traditionellt ”kvinnliga” egenskaper som gör sheni toláat till en symbol för 
traditionell - och stereotyp - kvinnlighet.70    
 
Isopen har av de tidigare såväl som de senare – manliga – kommentatorerna tolkats som 
symbolen för det låga och böjliga, som är motsatsen till etz erez, och sheni toláat har vanligen 
inte givits någon speciell tolkning. Men isopen användes inte bara för att stänka blod blandat 
med friskt vatten på den som tillfrisknat efter ett angrepp av tzaráat; den användes dagligen 
för att stänka blodet i offerritualerna. Örten, som blir halvmeterhög, beskrivs som aromatisk, 
och den anses ha speciella, kanske även hallucinogena egenskaper. Att tolka isop som en 
symbol för ”ödmjukhet” skulle vara acceptabelt om inte sheni toláat fanns med i ritualen som 
en bärare av flera egenskaper som mera övertygande kan förknippas med ödmjukhet, och som 
motsatsen till cederns hårdhet, höghet och styrka. Isopen utsöndrade troligen då den brändes 
en aromatisk doft, som lyfte och renade sinnet. Den kan då, istället för att förknippas med 
ödmjukhet, utgöra en symbol för det tredje elementet i Emesh, den mystiska triaden. Alef, som 
symboliseras av luft, balanserar från ett högre plan tillvarons två ständigt växlande motsatta 
krafter, symboliserade av Mem och Shin. Jung använder en annan symbol för ett jämförbart 
förhållande: Yin och Yang utgör de motsatser som förenas i det överordnade Tao.71      
 
 
 

                                                           
68 Sefer Yetzirah, den korta versionen, mishnah 3:1 
69 ”Throughout the history of polytheism, the universe was always understood as a balance of interactive forces.” 
Frymer-Kensky 1992 s 86 
70 I det omedvetna psyket blir naturligtvis förhållandet det omvända. 
71 Jung 2000 s 225 
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Att dö eller att flyga: 
 
Vid iscensättningen av initiationsritualer finner man alltid födelsesymbolik sida vid sida med 
dödssymbolik. I initieringen innebär “död” att passera bortom det profana, alldagliga och 
“ohelgade” tillståndet, som är det naturliga tillståndet hos den vanliga människan, som saknar 
religiös erfarenhet och som inte har någon insikt om den andliga dimensionen. Initiationens 
mysterium uppenbarar för nybörjaren gradvis tillvarons sanna dimensioner. Då den andligen 
oerfarna konfronteras med det som är heligt tvingas han eller hon att inse det ansvar som det 
innebär att vara människa. Detta faktum är av fundamental betydelse, eftersom i alla 
ursprungliga samhällen görs andlighet tillgänglig genom en symbolisk död och återfödelse.72   
 
Två fåglar behövdes för ritualen i Metzora. Fågeln, som så fritt och jublande rör sig mot 
himlen, är en naturlig symbol för människans själ. Den ena fågeln måste, liksom den sjuka, 
”utlevda” aspekten av själen, offras och dö, och blodet, som ansågs vara sätet för själen, 
användes blandat med ”friskt vatten” för att återställa balansen hos det som var drabbat av 
”orenhet”. Hebreiskans maim chaiym betyder ordagrant ”levande vatten”, och det vatten som 
används för judiska ritualer måste, till dags dato, vara vatten som kommer från en naturlig 
källa. Den andra, levande fågeln släpptes fri, som en symbol för den befriade själen   
 
Denna reningsritual uttrycker en sådan symbolisk död och återfödelse. I sitt ”orena”, profana 
tillstånd har en metzora - den som drabbats av tzaráat - förlorat kontakten med livets helighet. 
Ylleremsans röda färg för den tillfrisknande tillbaka till livet, och den slaktade fågelns blod 
påminner om själen, vars hemvist blodet är. Ritualen är en påminnelse om livets mysterium, 
och den symboliska döden förmedlar en förnyad kontakt med viljan till liv.   
 
5.4. Det heliga sjutalet: 
 
I de flesta religioner som sett dagens ljus på vår jord har sjutalet intagit en dominerande plats, 
men knappast någon religion har manifesterat heptaden så konsekvent som den judiska. 
Annemarie Schimmel visar i The Mystery of Numbers73 på att Gamla Testamentet är fyllt av 
heptader. I den sjunde generationen efter Adam föds Lamek, som lever i 777 år och som 
skulle vara hämnad sju- och sjuttiofalt.74 Belöningar och straff upprepas sju gånger, och de sju 
välsignelserna ingår i vigselceremonin. Då offer förrättades i det bibliska Israel stänktes 
blodet sju gånger, och liksom de flesta stora högtiderna varade under sju dagar, så förrättades 
ett sju dagar långt offer då Salomos tempel invigdes. Alla bröllop, liksom de sju lockarnas 
Samsons, varade i sju dagar, och det var också fallet med den första, intensiva sorgetiden. 
Förutom det sjufaldiga offret nämner Gamla Testamentet det sjufaldiga badet i Jordanfloden75 
liksom den sjufaldiga nysningen av en person som återuppstått från det döda.76 Ambivalensen 
av nummer sju framgår i Faraos dröm om de sju feta och de sju magra korna77 och i 
berättelsen om hur Jakob först tjänar sju år för Lea och därefter sju år för Rakel.78 Dessa 
exempel utgör endast ett fåtal av Gamla Testamentets otaliga heptader.79              

                                                           
72 Eliade 1987 s 191-192 
73 Schimmel 1993 s 132 
74 Genesis 4:24 
75 2:ra Konungaboken 5:10, 5:4  
76 2:ra Konungaboken 4:35 
77 Genesis 41:1-4 
78 Genesis 29:18-30 
79 Schimmel 1993 s 132 
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Sjutalet är dynamiskt och förknippat med periodicitet. Klarast åskådliggörs detta av den 
musikaliska oktaven, där den åttonde tonen återgår till den första, men på ett högre eller lägre 
plan. Månen är förbunden med sjutalet och med begreppet tid, eftersom den befinner sig i var 
och en av de fyra faserna under sju dagar. Judisk religion är starkt förknippad med månen, 
och den judiska kalendern är liksom den muslimska fortfarande en lunar kalender. Saturnus, 
som också varit föremål för speciellt intresse i hebréernas tradition, är också förknippad med 
sjutalet, eftersom omloppsbanan är 4 gånger 7 år, och vart sjunde år kan planetens 
återhållande energier förnimmas i individens liv. Sjutalet projicerades också på de sju ständigt 
vandrande himlakroppar80 som den tidens människor kunde urskilja med blotta ögat, som en 
enorm mätare av tid på himlavalvet. I Kaldéen, astrologins vagga, var Abraham - enligt 
Talmud - en mästerlig astrolog, och västerlandets och österlandets kungar sökte hans råd.81 
Judisk mystik är fylld av astrologiska spekulationer.    
 
Sefer Yetzirah innehåller de äldsta och mest enigmatiska bevarade mystiska texterna. Sjutalet 
åskådliggörs där med hjälp av en verbal tredimensionell modell, som utgörs av den 
schamaniska ”kosmiska kuben”; de sex riktningarna, med en sjunde referenspunkt i mitten:                 
     
… de sex riktningarna är ovanför, nedanför, öster, väster, norr och söder, och det heliga templet finns i den     
exakt kalkylerade mittpunkten och upprätthåller dem alla.82 … och från dem etablerade han sju himlar, sju     
himlakroppar och sju shabbatoth, älska därför sjufaldighet istället för alla himlar.83          
 
5.5. Den onda tungan: 
 
I den traditionella tolkningen av Metzora anses tzaráat vara ett straff från YHVH för Lashon 
HaRa; ”den onda tungan”, baktal eller skvaller. 
     
Och Miriam tillsammans med Aron talade illa om Mose för den etiopiska kvinnans skull som han hade tagit till 
hustru. Han hade nämligen tagit en etiopisk kvinna till hustru. Och de sade: ”Är då Mose den ende som Herren 
talar med? Talar han inte med oss också?” Och Herren hörde detta. Men mannen Mose var mycket saktmodig, 
mer än någon annan människa på jorden … Och Herrens vrede upptändes mot dem, och han övergav dem. När 
så molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Miriam vit som snö av spetälska. När Aron vände sig till 
Miriam, fick han se att hon var spetälsk … Då ropade Mose till Herren och sade: ”O Gud gör henne åter frisk!” 
Herren svarade Mose … ”Må hon alltså nu hållas instängd i sju dagar utanför lägret. Sedan får hon komma 
tillbaka dit igen.” Så hölls då Miriam instängd i sju dagar utanför lägret, och folket bröt inte upp förrän Miriam 
kommit tillbaka.84     
 
I sina studier av en gnostisk, naassensk85 text använder Jung den kvaternitet86 som utgörs av 
Mose, hans syster Miriam, hans svärfar Jetro och hans hustru, den etiopiska kvinnan 
Zipporah87 som en modell för att demonstrera fyrtalet. Enligt Jung symboliserar Miriam 
Moses anima, eftersom hon är en profetissa och en ”magisk” personlighet.88 Den bibliska 

                                                           
80 ”Planet” betyder ”vandrare” 
81 Bava Batra 16b, Kiddushin 32b 
82 Sefer Yetzirah, den korta versionen, mishnah 4:3.   
83 Sefer Yetzirah, den korta versionen, mishnah 4:12. Min översättning där jag valt att översätta tahat med ”i 
stället för”.  
84 Fjärde Moseboken 12:1-3, 9-10 
85 Naassenerna; en gnostisk sekt. 
86 Det faktum att Jetro kallas ”den store vise” talar om för oss att det är en mans kvarternitet. Jung 2000 s 260. 
87 Det finns olika åsikter om vem den etiopiska kvinnan var som Mose tagit till hustru. Ordet cushite betyder 
vanligen etiopisk, men Jetro och Zipporah anses oftast ha haft sitt ursprung i Midians land. 
88 Jung 2000 s 259-260 
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texten gör sig besvär med att nämna att ”… mannen Mose var mycket saktmodig89, mer än 
någon annan människa på jorden.”90 Miriam och Mose manifesterar här motsatserna, då 
Miriam beskrivs som hård, hög och arrogant och Mose är låg och ödmjuk. Miriam, som var 
en kraftfull kvinna och själv en profet, uttrycker arrogans som ett symptom på 
animusbesatthet, och texten antyder att detta har att göra med den etiopiska kvinnan, som kan 
förmodas ha intagit platsen närmast Moses hjärta. 
 
Då vi fäller nedsättande kommentarer om andra är vi ofta omedvetna om att något inom oss 
känns fel, att vi lider eller att vi har behov av att höja oss själva. Vi grips av hybris, eller 
högmod, och om vi inte inser detta, händer ofta något som tvingar oss till ödmjukhet. Detta är 
ett exempel på hur en projektion leder till inflation av jaget, och som Jung påpekade kan detta 
i sin tur leda till en olycka eller en psykosomatisk reaktion, vars syfte det är att reducera 
inflationen. Jagets arrogans kan bara dämpas genom moraliska nederlag.91 Vi drabbas av 
tzaráat och blir en metzora; ”en som har blivit förödmjukad”. Vi behöver då tid och 
introversion för att ödmjuka oss och i själens djup finna den smärta som vi undvikit, liksom 
Miriam kanske undvek sin smärta över att Zipporah tagit hennes plats som Moses närmaste 
förtrogna. I midrashim92 ger rabbinerna emellertid en annan förklaring till Miriams dömande 
ord:                                
      
Då de äldre blivit utvalda tände hela Israels folk ljus och gladdes över att de sjuttio äldre hade upphöjts till sitt     
ämbete. Och då Miriam såg ljusen sade hon: ”Dessa kan vara lyckliga, och deras hustrur kan vara lyckliga!”     
Då sade Zipporah till henne: ”Säg inte att deras hustrur kan vara lyckliga, säg hellre ’sörj med deras hustrur’,     
för sedan den dagen som Gud talade med din broder Moses har han inte haft någon samvaro med mig.”     
Miriam gick genast ut till Aaron, och de diskuterade saken, så som det är sagt: ”Och Miriam och Aaron talade     
Om Moses angående kvinnan”93om hans separation från henne.…94        
 
Cederträet i den schamaniska ritualen symboliserar styrka som en positiv aspekt. Men cedern 
kan också symbolisera den arrogans och det högmod som beror på en ensidig inställning och 
en identifikation med styrka. Sheni toláat anses av de flesta auktoriteter vara något litet, 
anspråkslöst och orm- eller maskliknande – en symbol för ödmjukhet, och ödmjukhet är 
lektionen i Metzora, som betyder ”han har blivit förödmjukad”. Utan tvekan tycks dessa två 
symboler, etz erez och sheni toláat, tillsammans utgöra en symbol för coniunctio 
oppositorum, och för balans. Sedd i det perspektivet blir tzaráat en gåva, inte ett straff.95 
Under sju dagar med introversion kan Miriam kontakta den smärta som hon undvikit; hon kan 
leva nära nattens och drömmarnas värld på ett sätt som hon inte skulle ha kunnat göra i det 
vanliga, dagliga livet. Hon kan, med Jungs ord, tona ned medvetandevärlden till förmån för 
det omedvetnas realitet och ge drömmen en livssfär på det medvetnas bekostnad. Sjutalet 
symboliserar process; Miriam kommer att gå tillbaka till lägret efter sju dagar, i balans, helad 
och på en högre nivå. I midrashim kommenteras denna episod:  
 
Och folket bröt inte upp förrän Miriam förts tillbaka.96 För det är sagt: ”Och hans syster ställde sig ett stycke     
därifrån.”97 Miriam väntade en timme för att finna ut vad som skulle hända med hennes broder. Gud sade:     
                                                           
89 ”Saktmodig” är en inadekvat svensk översättning av hebreiskans anav, som vanligen betyder fattig, drabbad, 
låg eller ödmjuk. ”Ödmjuk” som översättning visar klart på relationen till kapitlet Metzora.  
90 Fjärde Moseboken 12:3 
91 Jung 2000 s 42 
92 Midrashim hör till den orala judiska traditionen och utgörs av utläggningar och tolkningar av den bibliska 
texten.    
93 4:de Moseboken 12:1 
94 Sifre Zuta 12:1 
95 Den första meningen av avsnittet ”Spetälska på hus” lyder ordagrant ”…och jag skall ge tzaráat i ett hus…” 
96 4:de Moseboken 12:15 
97 2:ra Moseboken 2:4 
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”Låt Moses och Aaron och den heliga närvaron98 och arken och Israel vänta på henne i sju dagar, tills hon är     
renad…. en människa mäts med de mått med vilka hon själv mäter.”99    

 
Att kalla Miriams arrogans för animusbesatthet kan tyckas vara en tolkning gjord utifrån ett 
maskulint, patologiserande förståelseperspektiv. Miriam var en profet och en framträdande 
personlighet bland israeliterna. Hon nämns ett fåtal gånger i Gamla Testamentet, bl.a. då 
israeliterna hade undkommit Faraos här vid Röda Havet:100  
     
Ty när Faraos hästar med hans vagnar och ryttare hade kommit ned i havet, lät Herren havets vatten vända     
tillbaka och komma över dem, sedan Israels barn på torr mark hade gått mitt igenom havet. Och profetissan     
Miriam, Arons syster, tog en puka i sin hand, och alla kvinnorna följde efter henne med pukor och dans. Och     
Miriam sjöng för dem: ”Sjung till Herrens ära, ty högt är han upphöjd. Häst och man störtade han i havet.”     
 
Miriam var en stark kvinna, en ledare och profet. Om texten ger en rättvisande bild, så var 
hon ändå reducerad till en andraplansfigur, utan möjlighet att manifestera sin fulla kraft och 
begåvning, medan hennes två bröder var israeliternas oantastliga ledare. Det finns ingen 
anledning att tro att denna situation var mindre plågsam i Gamla Testamentets dagar än vad 
den är idag. Att inte få lov att framträda som den man är skapad att vara är en smärta som ofta 
inte kan härbärgeras av kroppen, som drabbas av nega tzaráat; ett utbrott av obalans, 
manifesterat som sjukdom.  
 
I Metzora lyder texten ordagrant: ”… venatati nega tzaráat…”; ”… och jag kommer att ge ett 
utbrott av tzaráat ...”.101 Tzaráat är en gåva från YHVH; gåvan av tid. Det heliga sjutalet 
markerar att detta inte är vilken tid som helst; det är en helig tid. På shabbat, veckans sjunde 
dag, sjunger man i synagogorna: ”… oveYom HaShevii shavat vainafash …”; ”… och på den 
sjunde dagen avbröt han sitt arbete och lät sig fyllas av sin själ.” Liksom i flertalet 
ursprungliga traditioner mäts helig tid i judisk tradition med sjutalet, och den som YHVH har 
märkt med tzaráat får gåvan av ett stycke helig tid för att komma ifatt sig själv och sin själ. 
Mircea Eliade skriver i Myten om den eviga återkomsten att varje ritual har en gudomlig 
förebild; en arketyp. Vi bör göra det som gudarna gjorde i begynnelsen. Så gjorde gudarna; 
så gör människorna. Detta indiska ordspråk sammanfattar hela den teori som vi finner hos 
ursprungliga såväl som utvecklade kulturer.102    
 
5.6. Allting innehåller sin motsats: 
 
    Heligt och profant 
    Rent och orent 
    Liv och död 
    Extraversion och introversion 
    Hårdhet och mjukhet 
    Högmod och ödmjukhet 
      
Av alla de idéer som Jung utvecklat är hans observation av psykets motsatser en av de mest 
fundamentala. Trots att motsatserna nämns otaliga gånger i hans samlade verk innehåller 

                                                           
98 I judisk tradition är den heliga närvaron Shechinah; den feminina aspekten av YHVH. 
99 Sifre Zuta 12:15 
100 Exodus 15:19-20 
101 eller ”etablera” 
102 Eliade 2002 s 28 
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dessa knappast någon samlande kommentar om coniunctio oppositorum. I Arketyperna och 
det omedvetna skriver Jung:  
 
Oavsett hur pass åtskilda dessa motsatta krafter må vara med avseende på syfte och ändamål, är deras     
grundläggande innebörd en önskan att stå i livets tjänst och gagna individen; de fluktuerar alltid kring denna     
balanspunkt. Just på grund av att de är oskiljaktligt relaterade till varandra genom opposition, förenas de också     
i ett medlande avseende, vilket, villigt eller under motstånd, födes ur individen och som därför sanktioneras av     
honom själv. Han har en stark känsla av vad som kan och vad som bör vara. Att avvika från denna föraning     
innebär ett felsteg, en avvikelse, sjukdom.103 
 
I Aion skriver Jung att grunden till alla neuroser är personlighetens dissociation; ”medvetandet 
går åt höger och det omedvetna går åt vänster.” Motsatserna kan inte förenas på sin egen 
nivå, och därför behövs det alltid ett ”överordnat tredje”, som kan sammanföra de två skilda 
elementen. Detta tredje, överordnade element är symbolen, eftersom symbolen härstammar 
både från det som är medvetet och det som är omedvetet. I kraft av sin form överbryggar 
symbolen klyftan på idéplanet och i kraft av sin numinositet på det emotionella planet.104  
 
Motsatserna i Sefer Yetzirah: 
 
En av teserna i Sefer Yetzirah är att allting innehåller sin motsats. Symbolen för detta 
förhållande utgörs av de sju bokstäver i det hebreiska alfabetet som kan uttalas på två olika 
sätt; hårt eller mjukt. Texten fortsätter:  
 
    Liv övergår till död  
    fred övergår till ondska  
    visdom övergår till dårskap  
    rikedom övergår till fattigdom  
    skönhet övergår till fulhet  
    grönska övergår till ödslighet  
    dominans övergår till underkastelse.105    

 
Av språket och formen att döma skrevs Sefer Yetzirah förmodligen ned under de första 
århundradena av C.E., och den bär spår av gnostiskt inflytande. Den muntliga traditionen är 
sannolikt mycket äldre än så.  
 
Motsatserna i Septem Sermones ad Mortuos: 
 
Jung skriver i Septem Sermones ad Mortuos:106  
 
Vi dör alltså i den mån vi inte särskiljer. Därför går kreaturets naturliga strävan ut på särskildhet, kamp mot     
den ursprungliga, farliga likheten. Detta kallar man PRINCIPIUM INDIVIDUATIONIS. Denna princip är     
kreaturets väsen … Därför måste vi särskilja Pleromats egenskaper. Egenskaperna är motsatsparen …     
     
    det verksamma och det overksamma 
    fullhet och tomhet 
    det levande och det döda 
    det olika och det lika 
    det ljusa och det mörka, 
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    det heta och det kalla, 
    kraften och materien, 
    tiden och rummet 
    det goda och det onda, 
    det vackra och det fula, 
    det ena och mångfalden etc. 
     
Vi bär alla motsatserna inom oss. För det första: Egenskaperna finns i oss särskilda från varandra skilda,     
därför upphäver de inte varandra utan är verksamma. Därför är vi offer för motsatsparen. I oss är Pleromat     
söndrat. För det andra: Egenskaperna tillhör Pleromat och  vi kan och bör besitta eller leva dem endast i     
särskildhetens namn och tecken. Vi skall särskilja oss från egenskaperna. I Pleromat upphäver de varandra,     
inte i oss. Särskildhet från dem förlossar… Vi bemödar oss att nå det goda och sköna, men samtidigt griper vi     
också det onda och det fula, ty de finns i Pleromat som ett med det goda och sköna. Men om vi förblir trogna     
vårt väsen, nämligen särskildheten, då skiljer vi oss från det goda och sköna, och därför också från det onda     
och fula, och vi faller inte in i Pleromat, nämligen i intet och i upplösningen.… Därför skall ni inte sträva efter     
likhet så som ni tänker er den utan efter ert väsen. Därför finns det i grunden bara en strävan, nämligen         
strävan efter det egna väsendet.107    
 
Jung skrev Septem Sermones redan 1916, tydligt inspirerad av gnostikerna, som i ett 
mediumistiskt tillstånd och omgiven av ockulta fenomen. Aniela Jaffé kommenterar att 
skriften innehåller antydningar eller föregripande bilder av tankar som senare spelade en roll i 
Jungs verk. Framför allt gällde dessa antydningar andens, livets och den psykologiska 
utsagans motsatskaraktär. Tänkandet i paradoxer var det som fascinerade Jung i de gnostiska 
texterna. Han identifierar sig här med gnostikern Basilides108 och höll delvis också fast vid 
dennes terminologi, t.ex. Gud som ABRAXAS.109 Jungs kommentar är inte entydig, men jag 
tolkar den som att han, identifierad med Basilides,110 uppmanar människan att i sin balansakt 
mellan motsatserna inte sträva efter att efterlikna någon annan. Genom att ständigt ”särskilja” 
finner hon istället sin sanna identitet och sitt sanna väsen.     
 
5.7. Från Fiskarnas tidsålder till Vattumannens tidsålder; från kluvenhet 
mot helhet: 
 
Jung var mycket medveten om att problemet med dissociationen - den inre klyftan - och 
coniunctio oppositorum - motsatsernas förening - inte bara var hans personliga problem; det 
var ett problem för hela hans generation och för hela den tidsålder, Fiskarnas, i vars sista 
dagar han levde. I Mitt liv skriver Jung:  
 
Jag inbillar mig inte att med mina tankar om människans mening och myt det sista ordet har blivit sagt, men     
jag tror att det är vad som vid slutet av Fiskarnas eon, som är vår, kan sägas och måhända måste sägas inför     
den kommande eonen, Vattumannens, som är en människogestalt. Vattumannen följer närmast efter de två     
motsatta fiskarna (en coniunctio oppositorum) och synes representera Självet. Suverän gjuter han sitt krus i     
den sydliga fiskens mun, vilken representerar en son, något ännu omedvetet. Ur denna framgår efter förloppet     
av ytterligare en eon på något mer än två årtusenden en genom Stenbockens symbol antydd framtid.     
Stenbockens symbol hette ursprungligen ”getfisken”, ett monstrum som förenar berg och havsdjup, en motsats     
av två sammansatta, d.v.s oskiljbara djuriska element. Detta underliga väsen skulle lätt kunna vara den     
ursprungliga bilden av en skapargud som träder ”människan”, anthropos, till mötes … 111    

 

                                                           
107 Jung 1979 s 351-353 
108 Början av andra århundradet C.E. 
109 Jung 1979 s 349 
110 Ursprungligen angav Jung Filemon, en egyptisk/hellenistisk gestalt från hans sktiva imagination, som talaren.  
111 Jung 1979 s 314 
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Flera kapitel av Jungs Aion upptas av hans utforskande av fisken som symbol för Fiskarnas 
tidsålder, för kristusgestalten och för Självet, och Jung använder också astrologin som 
förklaringsmodell.    
    Amerikanen Joel Dobin, en vördnadsvärd rabbin, forskare och astrolog, har analyserat de 
tidsåldrar som vi har kännedom om; Tvillingarnas, Oxens, Vädurens, Fiskarnas och 
Vattumannens tidsåldrar. I Tvillingarnas tidsålder dyrkades sol och måne, och gudinnedyrkan 
och fertilitetskult hade sin början. I Oxens tidsålder föddes de första nationerna – Egyptens  
dynastier framträdde, och Sumer, Akkad, Assyrien och Babylonien uppstod, utvecklades och 
försvann. Vädurens tidsålder blev nomadernas tidsålder. Då vandrade de bibliska patriarkerna 
omkring med sina flockar, och Israel föddes som nation. Tjurar och kalvar fick stor betydelse, 
de offrades till YHVH, och då israeliterna föll tillbaka till avgudadyrkan dansade de kring den 
gyllene kalven. Fiskarnas tidsålder i sitt avslutande skede har vi nyss genomlevt. Den har 
präglats av kristendomens utveckling och utbredning, och Jesus kallade de galileiska fiskare 
som nu skulle ”fiska människor”. Jesus vandrade på vattnet, och han ritade en fisk i sanden. 
Ascendenten styrdes under denna tid av Väduren; kristendomen övertog lammets symbolism 
från judendomen, och den judiska påskens budskap om politisk frigörelse blev ett kristet 
budskap om frälsning. I Vattumannens tidsålder kommer kristendomen att integrera den 
mänskliga själens ockulta längtan – om inte, kommer denna religion att försvinna. Med Oxen 
på ascendenten kommer judendomen att återupptäcka sitt jordnära ursprung, och det judiska 
arvet kommer att mogna.112       
 
 
6. Diskussion: 
 
    Sjukdom kan först och främst ses som en felplacering eller obalans av  
    själens närvaro i kroppen. Syftet med ritualerna är att skaka patienten ut ur  
    den förlamning som håller honom kvar i krisen, och att därefter stärka  
    patienten med en förnyad upplevelse av vilja till liv. Ju mindre vilja till liv,  
    och ju mindre själen manifesteras i kroppen, desto mera mottaglig blir  
    kroppen för döden, mot vilken sjukdom upplevs som ett steg. (Rabbi  
    Nachman Bratzlaver)113     
 
6.1. Synen på sjukdom: 
 
Ovanstående citat av en judisk mystiker, som levde i Europa på sjutton- och artonhundratalet, 
visar att den bibliska insikten om ritualernas kraft levde kvar i hans tid. I den rabbinska 
diskussionen i Mishnah,114 som i jämförelse med vår egen tid ligger relativt nära biblisk tid, 
förklaras den bibliska texten. Där bekräftas det att man i biblisk tid såg sjukdom som ett 
uttryck för inre obalans; som en process som måste få ha sin gång och som inte skulle 
avbrytas. Ursprungligen innebar detta troligen inte något moraliskt fördömande; tumah var 
snarare ett stresstillstånd som i den rådande situationen måste kontrolleras, eftersom det hade 
en tendens att sprida sig. Obalansens orsak var att den ena av två motsatta tendenser i 
människans psyke hade tagit överhanden. Man hade en fullkomlig tilltro till naturens 
inneboende vishet, till ritualernas förmåga att skapa förnyad kontakt med heligheten, och till 
                                                           
112 Dobin  1983 s 37-38 
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114 Mishnah ingår i den judiska traditionens Talmud. 
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tidens läkande kraft. Att försöka påskynda eller avbryta sjukdomens förlopp på ena eller andra 
sättet vore att störa den gudomliga ordningen. Jungs syn på orsakerna till jagets inflation, och 
hans insikt att jagets arrogans bara kan dämpas genom moraliska nederlag, är märkligt 
relevant i relation till Miriams utbrott av tzaráat. Hela det bibliska synsättet på sjukdom och 
på behovet av avskildhet, introversion och en nedtoning av medvetandevärlden till förmån för 
det omedvetnas realitet är i princip samstämmigt med Analytisk Psykologi.    
 
Ritualen som symbol: 
 
Initiationsriten har förekommit i de flesta ursprungliga samhällen, och då den har gudomligt 
ursprung förmedlar den helighet. Ritualen är en symbolisk handling, vars symboliska språk 
talar både till det som är medvetet och det som är omedvetet. Initiationsritualens symbolik 
tvingar individen att dö en symbolisk död, där hans eller hennes tidigare identitet bryts upp. 
Pånyttfödelsen innebär en ny identitet som oftast är relaterad till stammen eller gruppen, och 
den öppnar dörren till ett nytt stadium och en ny helhet. Under antiken blommade 
mysteriereligionerna, och fortfarande finns det mystiska samfund som praktiserar sina 
hemliga riter för att markera olika grader av andlig utveckling. Riterna lever också kvar i de 
stora världsreligionernas alla ritualer. I New Age-sammanhang har ritualernas 
transcenderande förmåga och helande kraft återupptäckts, och schamaniska ritualer anses där 
inte på något sätt löjliga eller meningslösa. Tvärtom initierar de ofta en serie meningsfulla 
händelser, som med sin symbolik visar individen på ett större sammanhang, en tidlös 
dimension och en djupare mening. 
 
Den heliga kraften: 
 
Johannes Pedersen skriver:  
 
Helighet är en kraft som kan upplevas inom livets alla områden, och förvisso är helighet kärnan i all energi. I     
människan manifesterar sig helighet på olika sätt, utifrån hennes natur och förutsättningar, och på heliga     
platser kan helighet upplevas med varierande styrka. Alla typer av helighet har emellertid någonting     
gemensamt. Den kraft som israeliten upplever i en helig sten är till sin natur inte annorlunda än den helighet     
som han eller hon upplever i sin egen själ, då denna uttrycker hela sin intensiva styrka.115 … Motsatsen till att     
vara “välsignad” och att vara “ren” är alltid ond, men så är inte fallet med helighet. I heligheten är den     
psykiska styrkan så intensifierad att den höjer sig över de motsatser av gott och ont som vanligen         
manifesteras i människan. Det profana är liktydligt med det normala, det som tillhör det vanliga, dagliga     
livet.116  
 
Pedersen uttrycker i detta citat det som skiljer ett ursprungligt religiöst synsätt från ett 
djuppsykologiskt. Den ursprungliga, religiösa människan förlitar sig på ritualer som medel för 
att stå i kontakt med helighet, och detta synsätt uttrycks också i Metzora. För Jung är det 
däremot jagets reflekterande och diskriminerande förmåga som överbryggar konflikten mellan 
psykets inneboende motsatser och som skapar kontakt med Självet.   
 
Introversionens läkande förmåga:  
 
En metzora – en person som drabbats av tzaráat – måste tillbringa en tid i isolering för att 
återfinna sin balans. Detta skall inte uppfattas som ett straff; snarare var det en gåva, vilket 
den hebreiska texten betonar. I Jungs eget liv var introversionen en av de viktigaste 
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hörnstenarna för hela hans livsverk och behandlingsmetod. Han skriver: ”Patienten måste 
vara ensam om han skall komma till klarhet över vad som stöder honom när han inte längre 
kan ge sig själv stöd.” Endast denna erfarenhet av att vara ”ensam med sitt eget Själv”, som är 
”den högsta och mest avgörande formen av erfarenhet … kan skänka honom en oförstörbar 
grund.”117      
 
Den transcendenta funktionen: 
 
Motsatsernas förening är ett övergripande tema i Metzora. Detta tema löper också som en röd 
tråd genom Jungs författarskap. För Jung innebar denna process, som han kallade den 
transcendenta funktionen, den svåraste utmaningen men också den största möjligheten till 
helhet och energi, eftersom det enligt Jung är psykets motsatser som utgör källan till vår 
psykiska energi, och därmed också möjligheten till förnyelse. För Jung innebär denna process 
en oändlig differentierings- och integreringsprocess som upprepar sig själv på ett allt högre 
plan. Det medvetna jaget har förmåga att urskilja psykets komponenter, och de kreativa 
krafterna i vårt omedvetna psyke skapar de symboler som gör det möjligt för oss att 
sammanföra motsatserna på en högre nivå. På detta sätt kan vårt psyke med dialektikens tes, 
antites och syntes ständigt omvandlas och förnyas.118 Jung ansåg att de arketypiska symboler 
som uttrycker och förmedlar coniunctio oppositorum konstituerar de religiösa traditionerna, 
och han ansåg att dessa överträffar alla rationalistiska system. Tyvärr har de religiösa 
symbolerna feltolkats av nutidsmänniskan, som därmed har blivit en främling inför sina 
djupaste resurser, och hon har aningslöst öppnat dörren för de destruktiva krafter som lever i 
ett odifferentierat psyke.119     
    Jung trodde egentligen inte på motsatsernas slutgiltiga förening som en möjlighet i den tid 
som han själv levde i, och han tog avstånd från den hinduiska övertygelsen att motsatserna 
kan transcenderas i individens livstid.120 Visserligen såg han den transcendenta funktionen 
som målet för individuationsprocessen, och han angav det medvetna jagets förmåga att 
urskilja psykets komponenter, tillsammans med psykets symbolskapande förmåga, som de 
krafter som förenar motsatserna från en högre nivå. Men förmodligen var det upplevelsen av 
realiteten i sitt eget liv, i sin kultur och tidsanda, som fick Jung att förlägga möjligheten till 
helhet till framtiden, och till Vattumannens tidsålder. I Aion skriver Jung att endast under 
ideala omständigheter, då livet är enkelt, kan vi följa ”instinktens slingrande väg”. Ju mera 
komplicerade och civiliserade vi blir, desto svårare blir det för oss att följa våra instinkter. 
”Bullret från våra komplicerade livsomständigheter och omgivningens inflytande överröstar 
naturens milda stämma.”121 För Jung var motsatserna det kors som den civiliserade kristne 
européen måste bära. Han var identifierad med kvadraturen som modell för den psykiska 
processen, och det kom inte på honom att överge det synsättet för en ny era och en ny vision. 
På ett intuitivt plan var Jung emellertid varse denna utveckling, som han relaterade till den 
nya tidsåldern och den nya manifestationen av anthropos.      
 
6.2. Jungiansk amplifikation som metod: 
 
Amplifikation av en dröm, en myt eller en litterär text är som metod utmärkande för Jungs 
Analytiska Psykologi, men självklart var denna metod inte Jungs egen uppfinning. 
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Amplifikation – drash i den judiska traditionen - har använts i den judiska traditionens 
midrash i över två årtusenden, och många forskare anser att midrash som tradition är av ett 
äldre datum än den talmudiska texttraditionen. Troligen inspirerades Jung av de gnostiska 
midrashim som han på tidigt stadium kom i kontakt med, och han utvecklade metoden till den 
typiska jungianska amplifikationen. Att judisk midrash har utgjort ett speciellt intresse för 
Jung är uppenbart, och detta intresse demonstrerar han speciellt i Aion. 
    I den rabbinska tolkningstraditionen talar man om fyra olika tolkningsnivåer. Den första 
nivån, pshat, utgörs av den uppenbara, förnuftsmässiga meningen av texten, utan några försök 
till djupare tolkning. Nästa nivå, remesh, är en hermeneutisk utveckling av texten, och på 
denna nivå används allegorin som ett verktyg för att relatera texten till sitt ideologiska och 
sociala sammanhang. Den tredje nivån, drash, är den nivå som är samstämmig med Jungs 
amplifikation, och textens symbolik utforskas på denna nivå med syftet att finna ett motiv och 
nya, dolda och meningsfyllda sammanhang. Den fjärde nivån, sod, är textens mystiska och 
transcendenta dimension.122             
    Drash har oftast använts som ett uttryck för den passion som juden känner för sin tradition, 
och amplifikationen har då sällan innefattat material från andra traditioner. Att använda en 
jungiansk amplifikation för att utvidga och tolka en text från Gamla Testamentet ger därför en 
ny och mera fyllig, allmänmänsklig och mindre etnocentrisk förståelse av texten än en 
traditionell tolkning. Trots att tusentals år ligger mellan textens aktörer och Jungs tid kan 
dessutom jungianska begrepp appliceras för att utvidga och fördjupa förståelsen av texten. Jag 
tror att Jungs synsätt till en väsentlig del kan appliceras på olika religioner för att klargöra de 
psykologiska sammanhangen. Detta förutsätter emellertid insikten att Analytisk Psykologi i 
princip är ett uttryck för den tidsålder som vi just lämnat och är influerad av det kristna 
paradigm som Jung själv manifesterade.     
 
6.3. Jung som uttolkare av bibeltext:  
 
David Wulff skriver i Religionspsykologi 2 att även om teologer och religionsforskare hyllar 
Jung för att han visat så stort intresse för ”den mänskliga fromhetens komplexa verklighet”,123 
så finns det en hel del kritik mot hans sätt att tolka de heliga texterna. Jung insåg inte 
psykologins begränsningar, och resultatet blev inte sällan feltolkningar, förvrängningar och 
reduktionism. En kritisk kommentar som jag anser värd att fundera över är den som framförts 
av den analytiske psykoterapeuten Lawrence Corey, som under sina jungianska studier kom 
till slutsatsen att Analytisk Psykologi uttrycker en hellenistisk och kristen arketyp. Corey lät 
sig tydligen ändå inspireras, eftersom han omformulerade den analytiska psykologin till en 
”analytisk Torah-psykologi”. Coreys åsikt att ”psykets judiska avlagringar befinner sig 
närmare Självet än de kristna avlagringarna och därmed konstituerar helhetens zon” är enligt 
min åsikt värd att notera.124        
   Jung har ofta kritiserats för oklarhet, för att vara osystematisk och dunkel, och för vaghet, 
eftersom hans sätt att skriva är impressionistiskt och mångdimensionellt.125 Det är ibland svårt 
att förstå vad han menar, och man kan undra om han själv alltid förstod det han skrev. Jag 
återknyter här till Jungs dröm om fadern, som böjer sig inför ”den högsta närvaron” och 
vidrör marken med sin panna, medan Jung själv inte förmår böja sig så djupt. Jag upplever en 
nära nog pueril berusning hos Jung, då han mentalt surfar sig igenom de gnostiska texterna, 
utan att egentligen förmedla någon djupare insikt. Jag förmodar att dessa kapitel skrevs på ett 
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tidigt stadium, eftersom Jung så småningom övergav sitt studium av gnosticismen.126 Den 
djupare insikten kommer emellertid till uttryck i slutkapitlet av Mitt liv, då han ödmjukt inser 
hur begränsad människans fattningsförmåga är.       
 
Fråga djuren och de skall undervisa dig; och himmelens fåglar, och de skall tala 
om för dig. Eller tala till jorden, och hon skall visa dig: och havets fiskar skall 
uppenbara för dig.127  
      
Jobs bok är fylld med poetiska beskrivningar av naturens skönhet och vishet, som en kontrast 
till Jobs lidande. Denna aspekt av boken gick Jung förbi; han refererar till bilder, inte till 
upplevelser. För honom var träden, blommorna och frukterna i texten symboler för gudar och 
gudinnor.128 Hans fokus var lidandets mysterium och uppgörelsen med en problematisk 
fadersgestalt. I Jungs dröm får fadern upprättelse då hans ödmjukhet ger honom tillträde till 
”den högsta närvaron” och gör honom till den andlige ledaren, och Jung själv blir hans elev. I 
det avslutande avsnittet i sin självbiografi Mitt liv avger Jung en bekännelse om den 
coniunctio oppositorum som sysselsatte honom under hela hans långa liv, och som han önskat 
och strävat efter men ändå så länge undflytt:  
 
När Laotse säger: ”Alla är klara, endast jag är grumlig”, uttrycker han vad jag känner i min höga ålder. Laotse     
är ett exempel på en man med överlägsen insikt, som sett och erfarit värde och värdelöshet och som vid sitt     
livs slut önskade återvända till sitt eget vara, till den eviga okända meningen. Arketypen av den gamla     
människan som sett nog är evigt sann.… Och dock finns det så mycket som uppfyller mig; växterna, djuren,     
molnen, dag och natt och det eviga i människorna. Ju osäkrare jag blivit om mig själv, desto mer har en känsla     
av släktskap med alla ting vuxit fram. Ja, det förefaller mig som om det främlingskap som så länge hade skilt     
mig från världen hade flyttat in i min innervärld och för mig uppenbarat en oväntad obekantskap med mig     
själv.129 

 
6.4. Jung och schamanism: 
 
Då jag söker efter uttalanden rörande schamanism i Jungs skrifter finner jag mycket litet, och 
då jag läser hans beskrivningar från resorna i Afrika och New Mexico ser jag nu en helt ny 
bild. Jag inser, på djupet, att jag under decennier vid tidigare genomläsningar naivt projicerat 
bilden av magikern på Jungs person. Vad jag ser idag är den vite mannen, en europé, en 
kristen, en berömd vetenskapsman och schweizare, som mycket intresserat studerar de 
primitiva indianerna och afrikanerna, men som noga aktar sig för att få deras kultur ”under 
skinnet”. Inte ens då jag läser om den episod som för mig i decennier framstått som beviset på 
Jungs schamaniska begåvning, finner jag idag något annat än den vite mannen som – troligen 
befogat - använder sin enorma status, auktoritet och karisma som maktinstrument.130      
 
Arnold Mindell – en schamanisk jungian: 
 
Den jungianska analytiker som gjort sig mest känd för att studera och praktisera schamanism 
är Arnold Mindell, som var elev till Marie-Louise von Franz. Det var då han drabbades av en 
                                                           
126 Aion utgörs av uppsatser, föredrag och artiklar som presenterats i tidigare sammanhang. Aion s 10 
127 Job 12:7-9 
128 Jung 1993 s 46-47 
129 Jung 1979 s 332 
130 Under sin resa i Sudan befarade Jung att den n’goma som anordnats höll på att urarta då de dansande bildade 
en enda vild hop. Han svängde sin noshörningspiska, svor på schweizertyska och skrek att nu fick det vara nog. 
Han träffade prick med sin spelade ilska, och under allmänt skratt och med höga språng skingrades hopen. Jung 
1979 s 254-255 
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svårbehandlad sjukdom som Mindell insåg att en förståelse av de fysiska processerna måste 
integreras i den traditionella jungianska analysen. Denna insikt ledde honom till schamanism 
och intensiva studier av indisk, tibetansk och kinesisk medicin.131 I The Shamans Body skriver 
Mindell att  
     
Schamanismen påminner oss om att naturen har en egen intelligens och är en del av oss. Den ursprungliga 
andligheten bygger på föreställningen att växter är levande och kan känna. De är våra bröder och systrar … För     
vår ursprungliga intelligens och vårt schamaniska hjärta innebär ”världen” allt som finns på jorden; löven,     
vinden, även flygplanen. Allt som finns i denna världen är en del av vår egen värld. För vår ursprungliga     
intelligens finns det inga mystiska sammanhang eller synkronicitet. Det finns ingen vildmark. Allting är en del     
av oss … Det ursprungliga paradigmet skiljer inte mellan psyke och materia eller inre från yttre.132         
 
Jung övergav så småningom de gnostiska texterna, som då ännu inte erbjöd tillnärmelsevis 
lika mycket material som de gör idag. Han kom att betrakta dem som ”en underlig och 
förvirrad litteratur” från en rörelse som var skild från hans egen tid med nära två årtusenden. 
Han koncentrerade sig istället på den medeltida alkemin, som erbjöd en länk mellan de första 
århundradena av vår tid och det i hans egen livstid samtida, kristna psyket.133      
    Mindell beskriver Jungs ”alkemistiska recept” för att inkorporera omgivningen i den 
individuella psykologiska processen: Först förenar man sina mentala och intellektuella 
aspekter för att skapa unio mentalis, en slags mental harmoni, genom att arbeta igenom 
konflikter i sitt huvud. Sedan förenar man dessa mentala lösningar med den fysiska kroppen 
och skapar vad som kallades caleum, ordagrant ’himlen’… I den slutliga fasen av ”det stora 
arbetet”, då det mentala stadiet kombinerats med kroppen, förenades caleum med 
omgivningen. Detta skapade unus mundus, den enade världen, i vilken allting existerar som 
en enhet och som en enda värld. Unus mundus var ett psykologiskt och andligt begrepp, och 
detta är förmodligen anledningen till att Jung i Mysterium Coniunctionis skrev att det 
alkemiska arbetet skulle komma att förena fysik och psykologi och därför skulle bli väsentligt 
i framtidens terapi. Enligt Mindell startar ursprungligt sätt att tänka från ett helt och hållet 
annorlunda paradigm, där natur och intellekt är ett. För nomadiska folk i hela världen, som 
lever i nära kontakt med naturen, är tanken att vara i samklang med naturen inte en teori eller 
en filosofi – det är en fråga om liv och död.134  
 
Två olika vägar till helhet:  
 
Mindell gör här den viktiga iakttagelsen att det finns olika paradigmer och olika vägar till 
psykologisk och andlig utveckling. Jung ansåg också att behandlingen av olika individer 
kräver flexibilitet och olika terapeutiska strategier, men det synsätt han utvecklade och som 
han blivit känd för är den individuationsprocess som han själv levde, som den intellektuelle, 
klassiskt skolade, kristne europé han var. Med Jungs synsätt är nutidsmänniskan – människan 
i hans egen tid - kluven och söker helhet, och i Aion reflekterar han över ”den tunna vägg som 
skiljer oss från den hedniska urtiden.”135 Mindell visar på ett annat psykologiskt paradigm, 
och att individuationsprocessen är annorlunda för individer vars psyke står närmare 
ursprungliga befolkningars. Han visar på en individ som utgår från en upplevelse av helhet 
och vars nästa steg är att söka komplexitet och differentiering.  
 

                                                           
131 Mindell 1982 s 1-3 
132 Mindell 1993 s 42-43 
133 Jung 1938 s 3 
134 Mindell 1993 s 43-44 
135 Jung 2000 s 219  
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6.5. Det nya tänkandet: 
 
Den schamaniske jungianen Arnold Mindell och den schamaniske rabbinen Gershon Winkler, 
som båda är amerikaner och som tillhör samma generation, står idémässigt mycket nära 
varandra, och jag ser dessa två citat som utmärkande för en ny generation och en aspekt av ett 
nytt paradigm. Mindell skriver:  
 
Schamanismen påminner oss om att naturen har en egen intelligens och är en del av oss … Allt som finns i     
denna världen är en del av vår egen värld. För vår ursprungliga intelligens finns det inga mystiska     
sammanhang eller syncronicitet. Det finns ingen vildmark. Allting är en del av oss … Det ursprungliga     
paradigmet skiljer inte mellan psyke och materia eller inre från yttre. – I ett ursprungligt sätt att tänka är natur 
och intellekt ett.136     
 
Gershon Winkler skriver:  
 
Våra visionärer kom inte från rabbinska seminarier eller akademier för högre utbildning, utan från ensamma 
vandringar och sökande efter vision djupt inne i vildmarken, långt borta från civilisationen. De var mästerliga 
magiker och schamaner som obehindrat dansade mellan ande och materia, lovprisande magin i de världar som 
omgav dem och de världar som anades bortom dem. De förstod trädens och gräsens språk, grodornas och 
cikadornas sång och hästarnas och fårens tankar. De följde floderna för att upptäcka sanningar och besteg berg 
för att befria sin själ.137     

 
Mindell och Winkler har båda övergett de tidigare liv som de på ett ”naturligt” sätt hade glidit 
in i. Mindell, som plågades av problem med sin hälsa, lämnade sin etablerade tillvaro som 
träningsanalytiker vid Jung Institut i Zürich och började studera för ursprungliga schamaner 
och healers. Han återvann sin hälsa, utvecklade en förståelse för sambandet mellan kropp och 
själ och skapade sin egen, kroppsorienterade terapimetod. Han engagerar sig nu också 
politiskt och leder seminarier över hela världen. Winklers fäderneärvda traditionskedja av 
danska överrabbiner bröts brutalt, och han förvandlades från en ultra-ortodox rabbin i 
Brooklyn till en cowboy-rebbe med cowboy-licens på en bergstopp i New Mexico. Både 
Mindell och Winkler inspirerades av den schamaniska ursprungsbefolkningen i Nordamerika. 
För Winkler ledde detta till en insikt om hans egen ursprungliga religion och den judiska 
mystikens schamaniska rötter, och han lär nu ut judisk kabbalah på ett nytt sätt. 
    Mindell och Winkler representerar ett nytt paradigm, där den mentalt fokuserade 
människan tvingas återknyta kontakten med sin instinktiva natur. De lyckades båda ”tysta 
bullret från sina komplicerade livsomständigheter och omgivningens inflytande” för att kunna 
lyssna till ”naturens milda stämma” och följa ”instinktens slingrande väg”.138 I den nya 
tidsåldern inser den reflekterande människan att livet kan rymma mer än ett äventyr. Kanske 
är en förutsättning för detta en ny attityd till kroppen, till den instinktiva energin, till kroppens 
egen läkande förmåga och naturens helande kraft. Ett paradigmskifte innebär på samma gång 
en brytning med det som varit och en återgång till det som varit för länge sedan. Innan vi kan 
gå vidare till det nya behöver vi återupptäcka och återintegrera det som vi tappat bort under 
vägen.       
 
Jung och judisk tradition: 
 
Gamla Testamentets aktörers psykologiska struktur var sannolikt annorlunda än den nutida 
människans, och de var förmodligen inte kluvna mellan instinkt och intellekt. Ändå kunde de 
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drabbas av psykiska störningar som yttrade sig i sjukdom, och de hade effektiva metoder för 
att återskapa helheten och kontakten med helighet. Gamla Testamentets syn på sjukdom som 
ett tecken på obalans skiljer sig emellertid inte på något väsentligt sätt från Jungs, och synen 
på symbolens transcenderande och helande förmåga är densamma.        
    Att Jung var fascinerad och imponerad av judisk tradition är uppenbart. Han ansåg att 
judisk religiös tradition är mera naturnära än den kristna, och att den bättre motsvarar den 
omedelbara erfarenheten, då den inte i samma grad som kristendom förtränger den mörka 
aspekten.139 Han ansåg också att till skillnad från kristendom, som betonade tro och dogmer, 
gick den judiska mystiska traditionen sina egna vägar. ”Dess spekulation”, skriver Jung, 
”kretsar kring djup vilka det kristna tänkandet gör de största ansträngningar att täcka 
över.”140  
 
En lantlig religion: 
 
Mircea Eliade beskriver en kristendom som skiljer sig från den urbana och klassiskt 
influerade kristendom som Jung var identifierad med. Eliade ansåg att kristendomens 
införande i Europa inte utrotade lantbefolkningens tidigare religiösa föreställningar, som 
förblev opåverkade av grekisk kultur och filosofi. Många traditioner och synsätt hos den 
europeiska lantbefolkningen representerade en kultur som var mycket mera ursprunglig än 
den antika, klassiska grekiska mytologin. Visserligen blev de flesta av dessa lantliga folk 
officiellt kristna för över tusen år sedan, men de lyckades oftast förena kristendomen med sina 
förkristna, uråldriga tänkesätt.  
     
Det vore fel att säga att dessa folk inte är kristna, men det måste erkännas att deras religion inte är densamma     
som de traditionella, historiska formerna för kristendom, eftersom den har bevarat den kosmiska struktur som     
gått förlorad i den urbana kristendomen. Vi kan här tala om en ursprunglig, ohistorisk kristendom, som en     
europeisk lantbefolkning inkorporerade i den kosmiska religion som de bevarat från förhistorisk tid.141   
 
För Jung var införandet av kristendomen liktydigt med införandet av civilisationen:  
    
Den som tror att han utan vidare kan överta österländska åskådningssätt rycker därför upp sig själv med     
rötterna, eftersom de inte uttrycker det västerländska förflutna, utan förblir blodlösa intellektuella begrepp,     
som inte kan få strängarna i vårt inre väsen att ljuda. Vi är rotade i kristen mylla, om också inte speciellt djupt;     
civilisationslagret har som sagt visat sig skrämmande tunt på många ställen, så att den ursprungliga     
hedendomen, i omvandlad gestalt, kunde återta kontrollen över en stor del av Europa.…142 
    
De toner som Jung här slår an kommer från hans tids nationalromantiska strängar. Han 
generaliserade sin egen kulturella och religiösa tillhörighet till att gälla hela Europa, utan att 
ha någon nära kännedom om väsentligen annorlunda europeiska områden, t.ex. de nordiska 
länderna, där en påtvingad och gradvis etablerad kristendom fortfarande utgör ett tunt lager av 
fernissa över de ursprungliga religiösa föreställningarna. Tjockleken av detta kristna lager har 
emellertid ingenting med befolkningens intelligens att göra, och inte heller är klasstillhörighet 
längre relaterad till religion. I den tid vi nu lever i blandas människor med olika geografiskt, 
etniskt, kulturellt och klassrelaterat ursprung på ett sätt som ännu inte hade manifesterats i 
Jungs livstid, och som han knappast kunnat föreställa sig. Detta är ett uttryck för ett nytt 
paradigm med Vattumannens energier som förtecken. I detta paradigm finner man människor 
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med olika psykologiska strukturer, ”den västerländska nutidsmänniskan” är inte längre en 
enhetlig personlighetstyp, och hon är inte alltid ”kluven”.       
 
Jungs dröm: 
 
I drömmen öppnar fadern upp den stora bibeln, troligen till Moseböckerna, och han börjar 
tolka ett speciellt avsnitt. Bibeln är bunden i glänsande fiskskinn. Jung var mycket medveten 
om fiskens symbolik som här pekar mot Fiskarnas tidsålder och det kristna budskapet. I hans 
dröm förenas Gamla Testamentet och Nya Testamentet i en sammanhållande symbol. Samma 
budskap lever i båda, och faderns kunskaper och engagemang omfattar båda. Han leder sin 
son till ”den högsta närvaron”, och paradoxalt nog sker kontakten med ”det högsta” genom att 
fadern faller på knä och sänker sitt huvud så lågt som det går, ända ned till golvet, som han 
berör med sin panna. Det är ett uttryck för den djupaste ödmjukhet; den som kan böja sig till 
”det lägsta” når kontakt med ”det högsta”. ”… och Mose var ödmjuk, mer än någon annan 
människa på jorden… han talade med YHVH öppet och inte i förtäckta ordalag och fick 
skåda hans gestalt.”143 Det mest väsentliga budskapet i Metzora, som betyder ”han har blivit 
förödmjukad”, skulle mer än tusen år senare uttryckas i ord och handling av en stor judisk 
profet från Nasaret: ”Den som upphöjer sig skall bliva förödmjukad och den som förödmjukar 
sig skall bliva upphöjd.”144          
 
En zenmästare sade: 
 
Innan jag var upplyst, var floderna floder och bergen var berg. När jag 
började bli upplyst, var floderna inte längre floder och bergen var inte 
berg. Nu, sedan jag blivit upplyst, är floderna åter floder och bergen är 
berg.145  
 

                                                           
143 Fjärde Moseboken 12:3, 12:8 
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145 Susuki, D., Fromm, E. & DeMartino, R., R&S 1965 
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7. Sammanfattning:      
 
 
Ett jungianskt perspektiv på Metzora: 
 
Min undersökning visar att det i den ursprungliga judiska traditionen finns en närhet till den 
kosmiska strukturen. Den har därmed också bevarat en närhet till naturen och till de 
mänskliga instinkterna. Dessa är i sig varken primitiva eller onda, inte heller tillhör de en 
förfluten tid och kultur; de utgör istället en bro till helighet, även i vår tid. En ny tidsålder 
tvingar fram en ny syn på människans instinkter, som då de i likhet med emotionerna 
medvetandegjorts och bearbetats i en kontemplativ process, erbjuder en livsnödvändig källa 
till hälsa, energi och helighet.   
    I min analys av den schamaniska ritualen i Metzora har jag lämnat den gängse tolkningen, 
och jag har dessutom relaterat ritualens symboler till ett kabbalistiskt synsätt. Jag har därmed 
lyft fram begreppet balans, som är grundläggande i alla ursprungliga religioner. Jag har också 
relaterat begreppen ”balans” och ”obalans” till de bibliska begreppen ”renhet” och ”orenhet”, 
som enligt min analys av Metzora betecknar mental balans respektive mental obalans. Jungs 
många kommentarer om coniunctio oppositorum har hjälpt mig att sprida ljus över denna 
process.      
 
Med hjälp av amplifikation har jag strävat efter att fördjupa förståelsen av den 
schamaniska ritualen i Metzora och dess funktion. Genom att relatera de tre 
symbolerna i ritualen till en kabbalistisk text har jag visat att ezov – isop - inte är 
den mest troliga symbolen för ödmjukhet, vilket är den vanligaste tolkningen. I 
min tolkning symboliseras istället ödmjukhet av sheni toláat - den rödfärgade 
ylleremsan. Tillsammans utgör de tre föremålen i ritualen – etz erez, ezov och 
sheni toláat - en symbol för balans. Till skillnad från den traditionella 
tolkningen har jag också försökt ge en psykologisk förklaring till den 
uppenbarligen psykosomatiska och stressrelaterade hudåkomma som i de flesta 
översättningar felaktigt kallas för ”spetälska”. Jag har därmed delvis frångått 
den traditionella synen på denna sjukdom som ett straff för baktal och skvaller.  
 
Motsatsernas förening: 
 
Israeliternas ökenvandring kan – liksom allt som är skapat – tolkas som ett uttryck för 
coniunctio oppositorum. De två motsatta principer – den maskulina, dynamiska, och den 
feminina, passiva – som manifesterar sig i allting i Skapelsen, symboliseras i Metzora av etz 
erez och sheni toláat. Dessa motsatser korresponderar med den judiska mystikens Shin och 
Mem och taoismens Yang och Yin. Det i judisk tradition ständigt närvarande sjutalet 
symboliserar den dynamiska principen; en vektor, ständigt i rörelse framåt mot ett okänt mål. 
De fyrtio åren i öknen, då israeliterna tvingades att vandra omkring, symboliserar den 
återhållande, restriktiva, cirkulära principen.   
   Psykets motsatser har förmodligen funnits sedan människan nådde en nämnbar grad av 
medvetande. Dessa motsatta tendenser kommer sannolikt alltid att finnas, eftersom den 
dialektiska processens tes, antites och syntes fortsätter genom tidsåldrarnas skiften. Vad som 



 34

är under ständig förändring är människans sätt att handskas med motsatsernas psykiska 
realitet.  
 
I det paradigm som Jung representerar sker coniunctio oppositorum med hjälp 
av jagets diskriminerande förmåga och det omedvetnas symbolskapande 
funktion. För Jung är det motsatsernas dynamiska relation som utgör källan till 
energi. I ursprunglig religion är det heligheten som utgör källan till energi, och i 
det paradigm som vi möter i Metzora är det i kraft av ritual och helighet som 
psykets motsägelsefyllda tendenser kan överbryggas.    
 
Betydelsen av Jungs personlighet: 
 
Jag tror inte att jag är ensam om att ha projicerat schamanen på Jung. Arbetet med denna 
uppsats har emellertid förnyat min insikt att Jungs förhållande till ”den andra sidan” snarare 
var av ockult karaktär än schamaniskt. Jung var en intellektuell europé, som tidigt valde bort 
det ursprungliga, naturnära och instinktiva till förmån för intellektet, den klassiska bildningen 
och en framgångsrik karriär. De andliga gåvor som han utvecklade var snarare mediumistiska 
och ockulta än schamaniska. Jungs identitet som västerländsk, civiliserad kristen tycks ha 
förstärkts med åren, och för honom var kristendom mer eller mindre liktydigt med 
västerländsk civilisation. Sin inspiration hämtade han emellertid lika ofta från andra 
religioner.     
    Den abstrakta modell av det mänskliga psyket som utgör en bestående och kanske den 
viktigaste delen av Jungs livsverk står emellertid för sig själv, fri från Jungs personlighet. Min 
ursprungliga relativa ovisshet om detta förhållande har fullständigt kommit på skam, eftersom 
det har varit helt naturligt och mycket fruktbart att applicera ett jungianskt synsätt på den 
gammaltestamentliga texten. Jungs begrepp har ständigt fört mig allt djupare in i den process 
som texten uttrycker. Även om Jung i själ och hjärta var en kristen, intellektuell europé, 
kluven mellan instinkt och intellekt, så kunde han förmodligen med sin nyfikenhet, sin stora 
belästhet och sin religiösa sensitivitet, förstå olika religiösa traditioner och människor från 
andra kulturer, även om de uttryckte en annorlunda psykisk struktur.    
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