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Introduktion 
 
När jag var 23 år och gick på Balettakademien i Göteborg, for jag en vårdag ut till havet med 
en bok, C. G. Jungs ”Mitt liv”. Jungs biografi berörde mig djupt och den våren tog jag reda på 
alla möjligheter som fanns för att utbilda sig till jungiansk analytiker och på samma sätt un-
dersökte jag utbildningsmöjligheter i dansterapi.  
Mycket annat kom att ta plats i mitt liv men fortfarande är dessa två inriktningar aktuella i 
mitt arbete och valet att skriva om deras beröringspunkter känns självklart. Att den jungianska 
psykologin haft inflytande över dansterapins utveckling kände jag inte till förrän jag deltog i 
en utbildningsgrupp i dansterapi där den jungianska analytikern och dansterapeuten Joan 
Chodorows bok ”Dance therapy & depth psychology – the moving imagination” ingick i 
kurslitteraturen. För mig innebar det att mina huvudintressen, dans och jungiansk psykologi, 
gick att förena. 
 
Min egen erfarenhet av att arbeta med dans i ett terapeutiskt syfte har jag från en praktiktid i 
särskolan. Jag arbetade dels med grupper och dels enskilt med autistiska elever. Jag utgick 
från min egen erfarenhet av dans och mitt arbete med skapande dans för barn. Det var ett 
mycket givande arbete och jag lärde mig att lyssna inåt, att vara lyhörd för den enskildes be-
hov i stunden. Instinktivt arbetade jag mycket med rörelser nära golvet. Golvet känns tryggt 
och grundläggande, en utgångspunkt. Om jag reflekterar över dessa barns brister i kroppsupp-
fattning och mellanmänsklig kommunikation kan jag förstå rörelser nära golvet som ett sätt 
att återgå till och stärka grundläggande, basala behov. 
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Jag arbetade mycket med beröring av den egna kroppen, att medvetandegöra den och uppleva 
den. Här är jag och här går min gräns gentemot omvärlden. Vi klappade och strök kroppen 
uppifrån och ned, nedifrån och upp. Speglingsövningar var också ett sätt att stärka kroppsupp-
fattningen samt koncentrationsförmågan. Jag stod mitt emot eleven som speglade mina lång-
samma rörelser, en övning i samarbete och kommunikation. 
Det kändes väsentligt att ge även de barn som inte själva kunde snurra en upplevelse av denna 
cirkelrörelse. Jag lät dessa barn rulla på golvet, kunde de inte själva så rullade jag dem på en 
matta. I grupper inledde och avslutade jag alltid lektionen med att vi tog varandras händer och 
formade en cirkel, en samlande form i gemenskap. 
 
 
Uppsatsen består av en litteraturstudie där jag studerat de texter som jungianskt influerade 
dansterapeuter skrivit om sitt arbete. Jag har vidare studerat Jungs texter om aktiv imagination 
som Joan Chodorow samlat från alla C. G. Jungs publicerade arbeten. Aktiv imagination är 
den terapeutiska process då analysanden fantiserar utifrån en inre bild eller dröm och med 
hjälp av analytikern, successivt kan internalisera vittnets speglande funktion. Det är en pro-
cess där man ger sig hän till strömmen av fantasier samtidigt som upplevelsen medvetande-
görs. 
I problemformuleringen redogör jag för de frågeställningar som varit min motor i arbetet. 
Därefter följer några tankar om dansens ursprung och sedan en kort introduktion till danstera-
pi följt av ett avsnitt om Jung och relationen mellan kropp och psyke. Efter detta följer littera-
turstudien om jungiansk psykologi och dansterapi. Avslutningsvis följer en sammanfattning 
och slutdiskussion där jag diskuterar vad som framkommit i litteraturstudien utifrån mina frå-
geställningar. 
 
 

 

 

Syfte och frågeställning 
 
Syftet med min uppsats är att studera hur den jungianska psykologins teorier används inom 
dansterapin och i synnerhet dansen som uttrycksform i aktiv imagination. De frågor jag har 
ställt mig är : 
 
Hur använder de dansterapeuter, vars texter ingår i min litteraturstudie,  sig av den jungianska 
psykologins teorier i sitt arbete? 
 
Hur arbetar dessa dansterapeuter med rörelse och dans som aktiv imagination? 
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Metod 
 
För att forska i ämnet har jag sökt efter publikationer av dansterapeuter som använder den 
jungianska psykologins teorier i sitt arbete. Jag har sökt via databaser och vid Danshögskolans 
bibliotek. En del av texterna är publicerade i tidskrifter som jag dessvärre inte kunnat spåra. 
En sådan text är  ” Movement and fantasy : A dance therapy model based on the psychology 
of C. G. Jung ” skriven av dansterapeuten Caroline Fay. Jag hoppas att jag trots allt fått med 
det väsentligaste i hur Jungs teorier används inom dansterapin. Jag har valt att återge förfat-
tarnas texter ganska så utförligt eftersom jag tror att deras sätt att beskriva sitt arbete är viktigt 
för att förstå deras teoribildning.  
Jag har även läst Jungs texter om aktiv imagination. Dessa teorier ligger till grund för det kre-
ativa skapandet i analysen och är således en viktig teoribildning för dessa dansterapeuters 
arbete. Aktiv imagination innebär att man utgår från en drömbild eller en association, och  
utvecklar dess tema genom att ge fantasin fritt utrymme. Detta, beroende på individuell smak 
och talang, kan göras på olika sätt, dramatiskt, dialektiskt, visuellt, akustiskt, genom dans, 
målning, teckning eller modellering. Genom relationen mellan analytiker och analysand kan 
analysanden internalisera vittnets speglande funktion och ge sig hän till strömmen av fantasier 
samtidigt som upplevelsen medvetandegörs. 
Jungs texter om aktiv imagination har jag studerat i boken ”Jung on active imagination” där 
Joan Chodorow har samlat allt Jung skrivit i ämnet.  
Jag har samlat de teman inom den jungianska psykologin, som terapeuterna arbetar med, i 
olika avsnitt av uppsatsen. Terpischore behandlar mytologi, Syzygi står för motsatsparen 
inom psyket, Coniunctio för motsatsernas förenande osv. 
 

 

 

Dansens ursprung 
 
Dans som en symbolisk handling är lika gammal som mänskligheten och har länge använts i 
heligt syfte och i ritualer. Ursprungligen var dansen ett naturligt uttryck för att bli berörd av 
en transcendent kraft. Dansen var från början det heliga språket genom vilket vi kommunice-
rade med det okända. Noack tror att dans, rörelse och gester var det språk vi använde även för 
att kommunicera med varandra, i början av mänsklighetens utveckling. Långt innan bestämda 
dansmönster utvecklades för ritualer, var dans ett spontant uttryck för en personlig erfarenhet. 
Hela spektret av mänskliga känslor upplevda under ett liv kan omsättas i dans.1 I naturfolkens 
seder och ritualer följer dansen än idag människan i livets alla skiften. Man dansar för att ut-
trycka glädje och sorg, för att be om en god skörd, jaktlycka eller seger i striden.2

 
Ordet dans härstammar från grekiskans tan, vilket betyder spänning i bemärkelsen vara fylld 
av, vara laddad. Dansen är den laddade rörelse som endast är till för sig själv. Den har inget 
annat syfte, ingen annan funktion än den som dansen själv ger. Dans är alltid rörelse och 
rytm. Den dansade rörelsen är alltid både faktisk och symbolisk.3

                                                 
1 Payne : Dance movement therapy, sid 189 
2 Grönlund : Dansterapi, sid 19 
3 Thulin : När orden inte räcker : Två rapporter om dansterapi som behandlingsform, sid 5 
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Tidigare var den yttre och den inre världen fortfarande i nära relation till varandra. Det som 
skedde i den yttre världen var direkt förbundet med individen och väckte djupt känslomässigt 
gensvar. Att känna stormens kraft och att tillåta den att penetrera djupt in i själen och väcka 
det inre till rörelse är först och främst en ren fysisk spegling, en fysisk återspegling av den 
yttre händelsen. Att imitera yttre händelser för att kunna identifiera med dem och på så sätt 
göra dem förståeliga, kan ses som dansens ursprung. Att aktivt imitera stormen i en dans er-
sätter den ofrivilliga reaktionen på en händelse och ger plats för medveten reflektion vilket 
tillåter inre bilder och gestaltanden att formas. Kroppen blir ett instrument för den transperso-
nella kraften, den förflyttas av något annat, större än den själv. Dansaren kan komma i kontakt 
med en kraft, en arketyp, en gud. Identifikation och imitation är, psykologiskt sett, tidiga me-
kanismer i medvetandets utveckling inom individen. Dansens utveckling kan därför ses som 
en mycket tidig mekanism hos mänskligheten för att återskapa händelser i den yttre världen i 
rytmisk lek. Projektionen av den inre erfarenheten av dans på den yttre världen ger å andra 
sidan möjligheter att pröva inre bilders giltighet i relation till omgivningen.4

 
Här kan jag se tydliga likheter med dans som ett uttrycksmedel i den aktiva imaginationen 
som jag ska behandla senare i uppsatsen. Det blir för mig också en tydlig bild för hur Jung i 
sin psykologi influerades av naturfolkens seder och av ritualernas funktion och på så sätt visar 
på en väg för den sekulariserade människan att återknyta till sitt ursprung. Mircea Eliade skri-
ver att den religiösa människans öppenhet mot världen gör det möjligt för henne att lära känna 
sig själv i det hon lär känna världen.5 Dansen har i alla tider varit ett redskap för människan i 
detta utforskande av den inre och den yttre verkligheten.  
 
 
 

Dansterapi – en introduktion 
  
Användningen av dans som en helande ritual har funnits mycket tidigt i mänsklighetens histo-
ria men dansterapi är en relativt ny terapiform som uppkom i USA i början av 1940 – talet. 
Den amerikanska dansterapiföreningen, grundad 1966, verkar för att etablera och upprätthålla 
en hög professionell standard inom dansterapiyrket. Föreningens definition av dansterapi ( för 
att definitionen ska få en bredare användning har det på senare år blivit allt vanligare med 
termen dans – och rörelseterapi ) från 1979 lyder, i Erna Grönlunds översättning :6

 
Dansterapi är det psykoterapeutiska användandet av dans och rörelse som en process vilken 
främjar individens känslomässiga och fysiska integration.7

 
Till grund för dansterapin ligger fridansen med dess främsta inspiratörer Isadora Duncan, 
Martha Graham och Mary Wigman. Dansteoretiskt är det Jacque D ´Alcroze´s och Rudolf 
Labans rytmiska och rörelseanalytiska arbeten som är grundläggande.8

Dansterapi är en expressiv terapiform som utgår ifrån att sinnet och kroppen är i konstant 
interaktion. Musiken och rytmen är en integrerad del av metoden. Terapier som använder det 

                                                 
4 Payne : Dance movement therapy, sid 190 
5 Eliade : Heligt och profant, sid 113 
6 Grönlund : Dansterapi, sid 18 
7 Grönlund : Dansterapi, sid 18 
8 Thulin : När orden inte räcker, sid 4 
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konstnärliga uttrycket utgår alla från den friska kärnan då de utvecklar individens styrka att 
bygga upp ett jag eller att öka sin självkänsla.9

 
Det är genom kroppen vi upplever våra känslor. De ” sitter ” i kroppen och ger sig tillkänna 
genom den, genom förnimmelser från musklerna. Det är också med hjälp av kroppen som vi 
håller inne de känslor som vi inte vill ska komma till uttryck. Vi håller så att säga fast dem 
med musklerna och gömmer dem för vårt medvetande. Det är också kroppen som till slut rea-
gerar genom smärta, muskelspänning, begränsad rörlighet o.s.v. när den inre spänningen och 
den yttre påfrestningen blir för stor. I den läkande processen är det många rörelser och uttryck 
och många motstånd till rörelser och uttryck som måste genomlevas. Dansterapeuten Karin 
Thulins tanke är den, att om vi verkligen tillåter vår inre dans att komma till uttryck, vår rytm 
att leda våra rörelser, vår andning att bli fri, våra känslor, minnen och fantasier att ta tag i oss, 
våra ord att komma fram och också medvetenheten om hur våra känslor och minnen hänger 
samman med våra liv så har vi i den processen befriat oss från de krafter som hållit oss fång-
na.10

 
Dansterapi handlar om samspelet mellan kropp och själ. All verklig kunskap om dansterapi 
måste därför gå via kroppen och vara självupplevd. Enbart teoretiska kunskaper räcker 
inte.11

 
Det går självklart inte att läsa sig till en djupare förståelse av dansterapi, den egna erfarenhe-
ten av dans som uttrycksmedel är givetvis oumbärlig. Nedan följer ett stycke om Jungs tankar 
om relationen mellan kropp och själ. 

 

C. G. Jung och relationen mellan kropp och psyke 
 
Jungs tidiga intresse i affekterna som en bro mellan kropp och psyke ledde till att han nog-
grant studerade omedvetna motoriska fenomen. Som psykiater vid en klinik i Zurich fascine-
rades han av de mystiska gester som några av de mest regredierade patienterna gjorde. En av 
de kvinnliga patienterna hade varit stum under många år. När Jung märkte att hon hela tiden 
gjorde vissa märkliga rörelser med sina händer och sitt huvud slöt han sina ögon och uppre-
pade själv hennes rörelser i avsikt att förstå vad hon kände. Han sa högt de första ord som 
kom för honom. Kvinnans svar var : ” Hur kunde du veta ? ” Efter denna erfarenhet litade 
Jung på den symboliska meningen hos omedvetna rörelser för att förstå och kommunicera 
med sina patienter.12  
 
Jung menade att kropp och psyke är två aspekter av samma sak och att de interagerar med 
varandra. Det vi benämner psykisk innefattar enligt Jung både fysiska och spirituella dimen-
sioner vars poler möts i djupen av det omedvetna. Jungs intresse för relationen mellan kropp 
och psyke går tillbaka till hans barndom. Som pojke insåg han att han hade två personligheter. 
Personlighet nummer ett var grundad i kroppen och i världen så som den är. Personlighet 
nummer två levde i en mystisk, evig tid, förfädernas och andarnas värld.13

                                                 
9 Grönlund : Dansterapi, sid 35-36 
10 Thulin : När orden inte räcker, sid 4-5 
11 Grönlund : Dansterapi, sid 8 
12 Chodorow : Dance therapy and depth psychology, sid 45 
13 Chodorow : Dance therapy and depth psychology, sid 44 
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Jung har sagt att han är oförmögen att säga om det är kroppen eller själen som dominerar eller 
om de bara samexisterar. Det enda som, enligt Jung, kan beläggas empiriskt är att kroppsliga 
och själsliga processer äger rum tillsammans på ett sätt som är ett mysterium för människan. 
Kropp och själ är två aspekter av en levande varelse och det är allt vi vet. Jung använder sig 
av sitt begrepp synkronicitet för att belysa denna samvaro. Synkronicitet innebär att saker och 
ting på något sätt händer tillsammans och beter sig som om de var samma sak.14

 
Jungs ordassociations - test är utformat för att mäta de fysiologiska förändringar som inträffar 
då ett psykologiskt komplex aktiveras. Jung menade att affekterna i komplexets kärna både 
har somatiska och psykiska aspekter. Affekt står för ett känslomässigt tillstånd som karaktäri-
seras av märkbar fysisk stimulering å ena sidan och en märklig störning av tankeförmågan å 
den andra. I en essä diskuterar Jung känslans funktion i relation till den arketypiska upplevel-
sen. Om den arketypiska bilden är laddad med numinositet, det vill säga med psykisk energi, 
så blir den dynamisk och betydelsefull. Arketypen är en bit liv, en bild förenad med individen 
genom känslan. Känslan är källan till medvetenhet, det finns ingen förändring från mörker till 
ljus eller från stillhet till rörelse utan känslan.  
För Jung är det emotionellt färgade komplexet nyckeln för förståelse av de omedvetna proces-
ser som framkallar psykiska symtom. Komplexen kan manifestera sig som somatiska sym-
tom. En känsla är både somatisk och psykisk. I psykopatologi tenderar dessa två aspekter att 
vara splittrade medan en naturligt upplevd känsla involverar ett dialektiskt förhållande – en 
förening av kropp och psyke.15

 
 
Numinositet är ett begrepp som religionshistorikern Rudolf Otto använder sig av. Det kom-
mer från latinets numen som betyder gudamakt. Känslan av bävan inför det heliga, inför mys-
teriet, är erfarenheter som Otto kallar numinösa. Eliade beskriver det numinösa som något 
som har en annan kvalitet än allt annat, det är det ” helt annorlunda ” intet mänskligt och inga 
företeelser i världsalltet kan jämföras med det.16

Att Jung använder sig av begreppet numinositet, för att beskriva den energi som laddar den 
arketypiska bilden, tycker jag säger mycket om den kraft som arketyperna innehar. Att en 
känsla är både somatisk och psykisk innebär att känslan tar sig både ett kroppsligt och ett 
psykiskt uttryck. Vår inre känsla uttrycker sig genom kroppen. Vår glädje syns i våra ögon, 
vårt skratt och i lättheten i våra rörelser. Kan vi överhuvudtaget uttrycka, förmedla, en känsla 
utan att använda vår kropp ? Jag tror inte att det är möjligt. 
Nedan följer en kortfattad presentation av de dansterapeuter som ingår i litteraturstudien. 
 

                                                 
14 C. G. Jung : Psykets dynamik och struktur, sid 101-102 
15 Chodorow : Dance therapy and depth psychology, sid 45-47 
16 Eliade : Heligt och profant, sid 7 
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Presentation av de dansterapeuter som ingår i litteraturstudien 

 

Mary Starks Whitehouse 
 
Whitehouse studerade modern dans hos Mary Wigman och Martha Graham. Hon gick i jungi-
ansk analys och utbildade sig sedan vid Jung institutet i Zurich. Hon var den första som län-
kade en djupgående förståelse av dans och rörelse med djuppsykologins teorier.17

 
Hon var en pionjär inom dansterapi på 50 – talet då terapiformen var okänd och ännu inte 
hade något namn. Arbetssättet växte fram i hennes arbete som danspedagog och förbryllade 
henne till en början. Successivt formade hon sitt arbete, inspirerad av dansaren Marian Chaces 
arbete inom vården.18

 
Slutligen blev ” Movement - in – depth ” ( Rörelse - på – djupet ) namnet på Whitehouses 
förhållningssätt.19

 

Joan Chodorow 
 
Joan Chodorow är jungiansk analytiker och dansterapeut. Sin utbildning i analytisk psykologi 
fick hon vid C. G. Jung institutet i Los Angeles. Hon är utbildad i dansterapi hos Mary 
Whitehouse och Trudi Schoop. Hon arbetar framför allt med dans som aktiv imagination med 
den teoretiska grunden i klassisk och nutida tolkning av Jungs analytiska psykologi. 
 
Chodorows arbete är således grundat i två traditioner: djuppsykologi och dansterapi. Hon me-
nar att dessa traditioner berikar varandra. Den jungianska psykologin får en fördjupad förstå-
else i kroppsupplevelser och den expressiva rörelsens uttryck. Dansterapin får en djupare för-
ståelse av psyket i dess personliga, kulturella och kollektiva manifestationer. Psykoterapin 
som helhet berikas med en värdefull form av aktiv imagination. 
 

Amelie Noack 
 
Amelie Noack är psykolog och psykoterapeut och har bl. a. studerat kropps - och rörelse tera-
pi och analytisk psykologi. Utifrån dessa studier samt hennes personliga erfarenheter inom 
rörelse och dans har hon utvecklat sitt eget förhållningssätt.  
Noack menar att det finns några individuella försök att formulera beröringspunkterna mellan 
jungianskt tänkande och dansterapi men att det ännu inte finns något sammanhängande jungi-

                                                 
17 Chodorow : Dance therapy and depth psychology, sid 24 
18 Whitehouse : C. G. Jung and dance therapy, sid 61 
19 Whitehouse : C. G. Jung and dance therapy, sid 76 
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anskt perspektiv tillämpat på dansterapins område, hon ser sitt bidrag som ännu ett försök till 
en formulering.20

 
 
 
Huvudrubrikerna i litteraturstudien nedan är valda utifrån de teman de beskriver enligt följan-
de : 
 
Terpsichore – beskriver användningen av mytologin för att utforska en arketyp. 
Syzygin –  temat är motsatserna i psyke och kropp 
Coniunctio oppositorum – temat är motsatsernas förening 
Aktiv imagination – behandlar Jungs terapeutiska metod aktiv imagination och dess använd-
ning inom dansterapin 
Rörelseteman – teman och rörelsemönster som speglar psykets olika aspekter 
Livsträdet – dansterapeutiskt arbete utifrån trädets symbolik 
 
 

 

Litteraturstudie i dansterapi utifrån jungiansk psykologi 

 

 

Terpsichore 
 
Den analytiska psykologin tar ofta hjälp av mytologin för att utforska en arketyp eftersom 
myterna speglar psykets arketypiska grundmönster och på så sätt kan belysa psykiska utveck-
lingsprocesser. Amelie Noack har använt sig av den grekiska mytologin för att utforska dan-
sens arketypiska bakgrund. Hon har studerat Kerenyi ( 1958 ) och Larousse ( 1968 ) och be-
rättar följande; 
 
I den grekiska mytologin var Terpsichore dansens musa. Terpsichore är, tillsammans med 
sina åtta systrar, dotter till Zeus och Mnemosyne. Muserna skapades för att prisa och hylla 
olympernas seger över titanerna. Denna seger förknippas med etableringen av det patriarkala, 
klassiska Grekland som ersatte det tidigare matriarkatet. Denna förändring återspeglas även i 
ett nytt slags medvetande. Psykologiskt är det början på den moderna tidens patriarkala med-
vetande med sin uppdelning mellan medvetet och omedvetet, egots utveckling och differentie-
ring, den västerländska kulturens bas. Musernas far är olympernas ledare, Zeus, som slår med 
blixt och åska. Moder är Mnemosyne vars namn betyder minne. Muserna bär arvet från de 
båda. Arvet från Zeus står för det nya kreativa medvetandets ljus som ger större klarhet och 
som kan inspirera likaväl som förstöra med sin kraft. Arvet från modern ger muserna förmå-
gan att minnas och behålla det gamla ; psykologiskt innebär det att de har tillgång till det för-
flutna och det omedvetna och att de kan förmedla detta. Muserna entusiasmerar, vars ur-
sprungliga betydelse är att vara inspirerad av gudarna. Den inspiration som muserna förmed-
lar kan vara sann eller falsk. Då muserna även hör samman med Apollon, i hans aspekt som 

                                                 
20 Payne : Dance movement therapy, sid 182-183 
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musikens gud, är de oraklet i Delfis väktare. I denna kontext har de förutsägandets gåva : de 
uppenbarar vad som är, vad som skall komma och vad som har skett. 
Terpsichore är den musa som njuter av att dansa. Hennes namn är en kombination av grekis-
kans terpsis, som betyder underhållning och njutning, samt kore, som betyder jungfru eller 
dotter. Hon är det unga feminina som kommer med glädje och välbehag. De som hon älskar 
fylls med önskan att dansa. Noack menar att det faktum att Terpsichore är dansens musa tillå-
ter oss att dra slutsatser som kan öka vår förståelse : dansen relaterar till gudomlig energi. 
Denna energi kan tas emot av en människa som är öppen för och gynnad av denna gudomlig-
het.21

 
 
Myten om Terpsichore anser jag visar på dansen som en möjlig förmedlare mellan det med-
vetna och det omedvetna. Dansen kan hjälpa oss att kasta medvetandets ljus över våra omed-
vetna sidor. Att vara inspirerad av gudarna, vara i kontakt med det omedvetna, och dansa sin 
fantasi, kanske till musik, kan verkligen vara ett sätt att uppenbara vad som är, vad som skall 
komma och vad som har skett.  

Att Terpsichore är ett kvinnligt väsen får mig att tänka på att jag hitintills endast stött på 
kvinnliga dansterapeuter. Kanske ger myten en nyckel till varför det är så. Kroppen, vår mate-
riella aspekt, eros, kanske än så länge uppmärksammas mest av kvinnor ? Kvinnor, vars jag är 
feminint, kanske måste vara banbrytare då det gäller att återupprätta kontakten med kroppen i 
vår moderna tids patriarkat. 
 
 

 

Syzygin 
 
Jung skriver att syzygin representerar en väsentlig del, två halvor, av helheten. Det är det 
kungliga bror-och syster-paret, den spänning mellan motsatser som frambringar det gudomli-
ga barnet som symbol för enheten.22 Jungs teori om motsatsparen inom psyket, såsom animus 
och anima, jagets medvetna inställning och den kompensatoriskt motsatta i det omedvetna, 
ligger till grund för arbetet med motsatser inom dansterapin. Jung skriver :  
 
I vilken form än motsatserna visar sig inom individen så handlar det i grunden alltid om en 
förlorad medvetenhet och ett envist fasthållande i ensidighet som konfronteras med bilden av 
helhet och frihet.23

 
Whitehouse frågar sig hur dessa tankar kan appliceras på en teori om rörelse/dans. Hon menar 
att kunskap från arbete med dans måste förenas med det okända. Först och främst är polarite-
ten närvarande i den fysiska kroppen såsom alla motsatspar inom personligheten.  Livet är 
aldrig antingen/eller utan alltid paradoxen både/och även om de flesta lever som om det vore 
antingen/eller, vid ett val försvinner motsatsen. Det går inte att välja endast den ena änden av 
en skala, den andra försvinner endast från medvetandet.24

 

                                                 
21 Payne : Dance movement therapy, sid 188-189 
22 C. G. Jung : Psykets dynamik och struktur, sid 51 
23 Chodorow : Dance therapy and depth psychology, sid 59 
24 Whitehouse : C. G. Jung and dance therapy, sid 66 
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Chodorow, som studerade hos Whitehouse, berättar att det under hennes lektioner arbetades 
mycket med motsatser såsom öppen och stängd, dra till sig och skjuta ifrån. Om en rörelse 
fullföljs så långt det är möjligt kommer den oundvikligen att gå över i sin motsats. Både 
kroppen och psyket är uppbyggt genom laddningen mellan motsatser. Varje medveten mänsk-
lig rörelse fordrar att minst två muskler arbetar, en som drar ihop sig och en som sträcker ut. 
Om vi medvetet ger uppmärksamhet till den enklaste rörelse upplever vi hur motsatserna 
samverkar.25 En dansare upphör aldrig, enligt Whitehouse, att vara medveten om motsatspar 
såsom böjd / rak, stängd / öppen, upp / ned, tung / lätt, trång / vid – det finns oändligt många. 
Det är förbluffande att ingen rörelse kan utföras utan samarbetet mellan två muskelgrupper – 
en som drar samman och en som sträcker ut. Redan här finns närvaron av den nedärvda pola-
riteten i rörelsemönstret. De flesta är inte medvetna om det i denna form men det blir tydligt i 
vårt sätt att gå. Normalt går vi med motsatt arm och ben som balanserar varandra. Det är den 
kraftfulla rörelsen av motsatt vikt på båda sidor om kroppen som lyfter och bär oss ut i luft-
rummet. Motsatserna kan balansera varandra men de gör det inte alltid ; ibland är den ena 
tyngre än den andra. 26  
 
 
Kroppen visar oss så tydligt att motsatsen inte försvinner då vi gör ett val. Om jag väljer att 
flytta fram mitt högra ben så försvinner inte det vänstra även om det för en stund befinner sig 
bakom mig. Det försvinner kanske från mitt medvetande, om jag har en dålig kroppsuppfatt-
ning, men vad skulle hända om det inte var där och balanserade min kropp !? Det osynliga 
måste finnas för att vi ska hålla balansen och jag tycker att kroppen är en mästare på att lära 
oss att det är så. 
 
 
Whitehouse skriver om Martha Grahams beskrivning av vänster sida som den ödesdigra sidan 
av kroppen. Vänster sida har sin egen speciella kvalitet, den dolda, oskyldiga, irrationella, 
naiva – det finns många benämningar. Som kontrast står den högra sidan för medvetenhet, 
kontroll och aktivitet. Fysiska och psykologiska motsatser. 
Whitehouse berättar om en övning med motsatsparet höger / vänster där hon ber deltagarna att 
koncentrera sig på sin högra arm, att med slutna ögon ge sig tid att låta armen finna sina rörel-
ser. Senare ber hon dem att välja det första ord som dyker upp inom dem. Hon ber deltagarna 
att stanna vid ordet, det är namnet på höger arm, och fortsätta att röra höger arm och säga or-
det tyst. Processen upprepas med vänster arm. Sedan ber hon dem att låta armarna röra sig 
tillsammans och det som nu utspelar sig är mycket intressant. Ibland vinner den ena över den 
andra, ibland uppstår en ny kvalitet som får ett nytt namn. 
Whitehouse betonar att motsatserna betyder mer för oss som individer än enbart fysiska förut-
sättningar att arbeta med. En dansare har oftast en sida som är starkare och/eller vigare än den 
andra. Dansare forcerar den svagare sidan vilket ofta leder till skador och till attityden anting-
en/eller igen. Det förutsätter att det är något fel med att ha två olika sidor – men de existerar 
och inte bara fysiskt.27

 
Jung skriver om vänster sida att det är den mörka, omedvetna sidan. Latinets sinister betyder 
bland annat både vänster och olycksbådande. Att vänster sida också är hjärtats ger associatio-

                                                 
25 Chodorow : Dance therapy and depth psychology, sid 25-26 
26 Whitehouse : C. G. Jung and dance therapy, sid 66-67 
27 Whitehouse : C. G. Jung and dance therapy, sid 67-68  
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ner inte bara till kärlek utan också till de onda tankar som denna kan ha i följe, till de moralis-
ka motsättningarna i den mänskliga naturen.28

 
 
Jag finner Whitehouse arbete med motsatserna intressant och iakttagelserna är så självklara att 
de flesta av oss nog aldrig ens reflekterat över dem. Vi tar våra rörelser för givna och lägger 
sällan märke till våra kroppar. Min erfarenhet från dansträning är att arbetet med motsatspa-
ren, dynamiken mellan motsatta krafter, alltid är närvarande. Vid varje böjning ska medve-
tandet stanna vid den kraft som verkar i motsatt riktning. Danspedagogen brukar åskådliggöra 
detta med bilden av segt tuggummi. Vid en plié (knäböjning) fokuseras på den motsatta kraf-
ten så att dansaren pressar mot den, en tråd är fäst vid dansarens huvud och drar henne uppåt. 
Motsatt verkar en tyngd nedåt vid en sträckning, läraren kan trycka handen på ovansidan av 
huvudet för att uppmärksamma den kraften. För att hoppa högt är det viktigt att först böja ned, 
utan den dynamiken kommer dansaren ingenstans, energin nedåt genererar kraften uppåt osv. 
Whitehouses övning med armarna visar hur kroppen kommer fram till samma resultat som 
Jungs teori är baserad på. Om två motsatser kämpar om herraväldet kan antingen den ena vin-
na eller så uppstår en tredje kvalitet. 
 
 
I sitt arbete upptäckte Whitehouse att hon behövde ord för att beskriva rörelse. 
När rörelsen var enkel och oundviklig kallade hon den autentisk; den kunde kännas igen som 
genuin tillhörande just den personen. Autentisk var det enda ord som hon kunde finna som 
betydde sanning, en sanning som blev synlig i vissa ögonblick. Motsatsen till autentisk blev 
osynlig. När hon hjälpte människor att utveckla de naturliga funktionerna och kapaciteten i 
sina kroppar – när hon uppmuntrade dem att lära känna sig själva, stötte hon snabbt på avsak-
naden av medvetenhet i vissa delar, de hade slängt iväg hela bitar av sig själva. Detta är de 
osynliga delarna, det spelar ingen roll hur mycket dessa delar rör sig – rörelserna är inte genu-
ina. Inte förrän dessa områden har medvetandegjorts som en del av kroppen kan deras rörelser 
bli autentiska och osynligheten försvinna. Vi står inför ännu ett par av motsatser – autentisk i 
motsats till osynlig. På samma sätt är - jag rör mig - och - jag förflyttas - varandras motsatser. 
Jag rör mig - är en klar insikt om att jag personligen rör mig, jag väljer att röra mig. Motsat-
sen är den plötsliga och förbluffande stunden då - jag förflyttas. Dansare är fruktansvärt vana 
vid - jag rör mig - de är vana att tänka att de åstadkommer allt, att de måste använda viljekraft 
och ansträngning för allt de vill ska hända. Jag förflyttas - är den stund då egot släpper kon-
trollen, upphör att fatta beslut, upphör att ställa krav och tillåter Självet att förflytta kroppen. 
Det är en stund av underkastelse som inte kan förklaras, upprepas, sökas efter eller prövas ut. 
Om detta används som råmaterial till en dans är det något som går förlorat, men något måste 
gå förlorat eftersom denna stund var ett ögonblick, en händelse i och av sig själv. 
Då någon har haft denna upplevelse av att bli förflyttad vet han att det är möjligt, han vet att 
han inte själv gör allt. När som helst kan en känsla av att bli förflyttad hända honom. Detta är 
frigörande för en personlighet som kräver perfektion och kontroll.29

 
 
Karin Thulin, som var min lärare i utbildningsgruppen i dansterapi, berättade att dansare ofta 
har använt den fysiska kontrollen för att behärska känslor. De kan ha svårt att öppna upp i 
dansterapin. De har lärt sig att kontrollera varje muskel i sina kroppar och detta kanske på 
grund av ett omedvetet behov av att kontrollera känslor som verkar hotfulla för jaget. 

                                                 
28 C. G. Jung : Själen och döden, sid 299-300 
29 Whitehouse : C. G. Jung and dance therapy, sid 68-69 
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Noack tillägger ytterligare en viktig aspekt gällande rörelsens riktning som hon menar kan 
tillämpas på utåt - och inåtriktad rörelse så väl som på cirkulär rörelse. Noack utgår från Jungs 
teori att en rörelse mot höger är en rörelse mot medvetenhet.30

Noack skriver att rörelsen från vänster till höger är relaterad till framsteg medan återgång 
är relaterad till den motsatta rörelsen från höger till vänster, riktad mot det omedvetna. Det är 
viktigt att komma ihåg att båda riktningarna är viktiga och behöver integreras. På samma sätt 
som vi behöver både introversion och extraversion i livet, behöver vi tid för återgång och tid 
då vi kan göra framsteg.31

Dans som återskapar händelser i den yttre världen och dans som en projektion av den inre 
erfarenheten på den yttre världen korresponderar, på en kollektiv nivå, med de två psykolo-
giska attityderna introversion och extraversion. Den extraverta rörelsen påverkar och föränd-
rar världen medan den introverta rörelsen medvetandegör inre värderingar och visdom. 
Utforskandet av dessa motsatta rörelseenergier och utbytet dem emellan har kommit att bli en 
av de stora uppgifterna i Noacks arbete.32

 
 
 
 

Coniunctio oppositorum 
 
Coniunctio oppositorum är en alkemisk term som betyder motsatsernas förening och som 
Jung använder sig av för att beskriva de psykologiska motsatsernas förening. 
 
När det omedvetna innehållet har givits en form vars betydelse har medvetandegjorts uppstår 
frågan hur jaget ska förhålla sig till detta, hur jaget och det omedvetna ska kunna komma 
överens. Detta är, enligt Jung, det andra och viktigaste stadiet i processen, att föra samman 
motsatser så att en tredje kan uppstå, den transcendenta funktionen. Nu är det inte längre det 
omedvetna som leder processen utan det är jaget som leder dialogen dem emellan. Oftast upp-
står en långvarig konflikt som kräver offer från båda parter. Konfrontationen mellan de två 
genererar en spänning laddad med energi som föder något nytt, en ny situation. Den transcen-
denta funktionen manifesterar sig som en kvalitet av förenade motsatser och är ett värdefullt 
bidrag till psykoterapeutisk behandling.33

Den transcendenta funktionen är en psykisk funktion som förenar medvetet och omedvetet 
innehåll. Det medvetna och det omedvetna överensstämmer sällan till sitt innehåll eller i sina 
tendenser. Det omedvetna uppträder kompenserande gentemot det medvetna och vice versa. 
Dagens civiliserade samhälle kräver en koncentrerad, riktad, medveten funktion vilket riske-
rar en avsevärd dissociation från det omedvetna.34

I analysen hjälper analytikern klienten att föra det medvetna och det omedvetna tillsam-
mans så att en ny attityd kan uppstå. Vi söker en väg för att medvetandegöra innehållet i det 
omedvetna, som annars kan påverka våra handlingar, så att det omedvetnas inflytande och de 
otrevliga konsekvenserna därav kan undvikas. Vi behöver komma i kontakt med det omed-

                                                 
30 C. G. Jung : Själen och döden, sid 184 
31 Payne : Dance movement therapy, sid 196 
32 Payne : Dance movement therapy, sid 190-191 
33 Chodorow : Jung on active imagination, sid 57-60 (CW 8 pars. 181, 186, 189, 193)  
34 Chodorow : Jung on active imagination, sid 43-45 (CW 8 pars. 131, 132, 139) 
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vetna och det lättast tillgängliga uttrycket för omedvetna processer är utan tvekan drömmar, 
drömmen är en ren produkt från det omedvetna. Enligt Jung är dock drömmar opassande eller 
svåra att använda för att utveckla den transcendenta funktionen eftersom de ställer höga krav 
på drömmaren.35

Beroende på personligheten manifesterar sig det nya i det yttre eller i det inre, enligt Jung. 
Livets lagar kräver att det nya är just det som tidigare varit uteslutet från personligheten. För-
ändringen medför en utvidgning, en förhöjning och berikning av personligheten, förutsatt att 
de tidigare värderingarna kvarstår. Om inte kan individen svänga för långt åt andra hållet, från 
anpassning till icke anpassning, från att vara rationell till vansinne. Vägen är inte ofarlig. 
Det handlar om att säga ja till sig själv, att ta sig själv på allvar, att vara medveten om allt man 
gör och att konstant se det framför sig i alla dess tvivelaktiga aspekter – det är verkligen en 
uppgift som utmanar oss till det yttersta.36

 
Whitehouse beskriver paradoxen då motsatserna förenas med ett talesätt som kommer från 
Tao. Det var inte ursprungligen avsett för rörelse men det ger ramar till arbetet med med-
vetenhet genom rörelse. Talesättet lyder : non - action in action ; action in non – action.  
Båda paren finns med, de kan inte vara motsatta, de hör ihop. För Whitehouse betyder det att 
genom att inte göra något blir något gjort. Genom att inte agera är redan något på gång. Ge-
nom att agera, genom att välja händer inget – jaget, gör ingenting, väljer inte.37

Whitehouse skiljde mellan rörelser som styrs av jaget – jag förflyttar mig – och rörelser 
som kommer från det omedvetna – jag förflyttas. Vissa människor är avskurna från det omed-
vetna och de vill helst göra strukturerade övningar. Jag rör mig, är det enda sätt som de kän-
ner till. Andra människor lever sitt liv i en omedveten dimma, de kan improvisera men det ser 
vagt och ogrundat ut. Upplevelsen av att förflyttas, är det enda som de känner till. Whitehouse 
underströk vikten av att utveckla båda dessa förhållningssätt. Hon insåg att den kreativa pro-
cessen måste inkludera både medvetet och omedvetet. Hon beskriver sin upplevelse , då dessa 
krafter samverkar i en rörelse , som ett ögonblick av total närvaro. Rörelsen kommer ur en 
inre impuls som leder ut i rummet så att den blir fysiskt synlig.38  

Whitehouse har, många gånger och på många olika sätt, upplevt att en balans mellan age-
rande och icke – agerande tillåter individer att leva utifrån en annorlunda medvetenhet. De 
kommer dithän att de kan se allting, från den enklaste rörelse till de djupaste och mest laddade 
stunderna av sitt liv, med en distans, med två kvalitéer på samma gång. Det är inte så att de 
inte längre lider men de vet att lidandet inte är det enda, dess motsats finns där också. Det är 
inte så att de inte gläder sig men de vet att det finns lidande. Till slut, förhoppningsvis, så kan 
de bära, vara medvetna om båda dessa kvalitéer på samma gång. Då föds något nytt ; det är 
som med de olika kvalitéerna höger och vänster ; en tredje uppstår.39

 
Noack har gjort följande iakttagelse då hon arbetat med motsatsparet höger/vänster:  
 
Ytterst är målet att integrera motsatserna och den rörelse som då uppstår, enligt min erfaren-
het, är ett vertikalt flöde av energi. Denna kan riktas uppåt så väl som nedåt, beroende på 
kontexten och situationen40

 

                                                 
35 Chodorow : Jung on active imagination, sid 46-50 (CW 8 pars. 144, 146, 152, 153) 
36 Chodorow : Jung on active imagination, sid 74-75 (CW 13 pars. 18, 24) 
37 Whitehouse : C. G. Jung and dance therapy, sid 69 
38 Chodorow : Dance therapy and depth psychology, sid 27-28 
39 Whitehouse : C. G. Jung and dance therapy, sid 69-70 
40 Payne : Dance movement therapy, sid 196  
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Här föds något nytt i  rörelsen. Varken den högra eller den vänstra sidan ” vinner ” utan ener-
gin flödar istället vertikalt mittemellan motpolerna. Motsatserna har i arbetet med rörelsen 
förenats genom den transcendenta funktionen som manifesterar sig i ett nytt rörelsemönster. 
Jag tycker att det är fascinerande att Jungs teori om coniunctio oppositorum så påtagligt syn-
liggörs i arbetet med rörelsen/kroppen. 

Nedan följer kapitlet om aktiv imagination, Jungs teorier och dansterapeuternas använd-
ning av dem i sitt arbete. 
 
 
 
 

Aktiv imagination 
 
Aktiv imagination är den terapeutiska process, som Jung utvecklat, då analysanden fantiserar 
utifrån en inre bild eller dröm och, med hjälp av analytikern, successivt kan internalisera vitt-
nets speglande funktion. En slags vakendröm som öppnar upp för kontakten med det omed-
vetna samtidigt som den medvetna funktionen bibehålls. I en beskrivning av aktiv imagina-
tion skriver Jung att den kan utföras på många olika sätt och att dans är en möjlighet. Som så 
ofta var han långt före sin samtid, det skulle komma att ta lång tid innan kreativa konstterapier 
erkändes som en del i den psykoterapeutiska processen. 

I sin biografi berättar Jung om åren mellan 1913 och 1919 då han upptäckte den aktiva 
imaginationen. Efter flera misslyckade försök att förstå budskapen i sina drömmar sa han till 
sig själv :  
 
Eftersom jag inte vet något alls, ska jag helt enkelt göra vad som än kommer för mig.41

 
Det första som kom för honom var ett barndomsminne från det att han var tio eller elva år 
gammal. Vid den tiden byggde han passionerat med byggklossar. Senare byggde han med 
vanliga stenar och lera. Till Jungs förvåning åtföljdes detta minne av många känslor. Han in-
såg då att det fortfarande fanns liv i hans minnen och att barnet inom honom fortfarande fanns 
och att detta barn ägde ett kreativt liv som hans vuxna jag saknade. Jung ville återfå kontakten 
med detta kreativa liv och insåg att för att få det så måste han återuppta de barnsliga lekarna. 
Han började bygga ett hus, ett slott, en hel by. Naturligtvis ifrågasatte han sin lek men han 
följde sin inre övertygelse att han var på väg att upptäcka sin egen myt. Leken förlöste en 
ström av fantasier som han senare noggrant skrev ned. Detta arbete gick före allt annat. Så 
länge som han lyckades uttrycka sina känslor i bilder var han lugn, om inte hade känslorna 
kunnat riva honom i stycken. På så sätt upptäckte han den terapeutiska effekten av att finna 
och gestalta de bilder som ryms inom känslor.42

Under arbetet med fantasierna konfronterades Jung med röster och figurer i sitt inre som 
han kommunicerade med. Jung skrev ned sina fantasier i den Röda boken som han även fyllde 
med teckningar. Först ägnade han sig åt det estetiska utförandet av sina fantasier för att sedan 
gå in i processen att försöka förstå dem. 43 Han lade ned stor möda på att förstå varje enskild 
bild och framför allt på att realisera dem i det verkliga livet. Det är något, hävdar Jung, som vi 
ofta negligerar. Vi tillåter bilderna att stiga fram och funderar över dem, men det är allt. Vi tar 

                                                 
41 Chodorow : Jung on active imagination, sid 23 (Memories, Dreams, Reflections ch. 6) 
42 Chodorow : Jung on active imagination, sid 23-26 (Memories, Dreams, Reflections ch. 6) 
43 Chodorow : Jung on active imagination, sid 32-33 (Memories, Dreams, Reflections ch. 6) 
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oss inte besväret att förstå dem och än mindre drar vi etiska slutsatser utifrån dem. Insikten i 
bildernas budskap måste bidra till ett etiskt ställningstagande. Det omedvetnas bilder lägger 
ett stort ansvar på människan som, om det negligeras, fråntar honom hans helhet och livet blir 
smärtsamt fragmentiserat.44

Åren då Jung följde sina inre bilder var de viktigaste i hans liv. Allt började då, skriver 
han, senare detaljer är endast tillägg och klargöranden av det material som sprängde fram från 
det omedvetna. Det var prima materia för ett helt livs arbete. 45

 
 

Dans och aktiv imagination 
 
Dans kan användas som uttrycksform i aktiv imagination. Fantasin omsätts och utvecklas med 
hjälp av rörelsen/dansen. Dansaren utgår från en bild eller en känsla, fokuserar hela sin upp-
märksamhet vid densamma och inväntar en impuls från kroppen att uttrycka den. 
Ibland arbetar jag själv på ett liknande sätt, men jag utgår inte alltid från en bild utan ställer 
mig och slappnar av, tömmer sinnet och inväntar rörelsen. Efteråt skriver jag om den dans 
som uppstod och mina känslor i relation till rörelserna. 
 
 
Whitehouse beskriver aktiv imagination som den process i vilken, medan medvetandet ser på, 
deltagande men inte styrande, samarbetande men utan att fatta beslut, det omedvetna får möj-
lighet att tala om vad som helst, hur som helst. Hon anser att användningen av rörelse i aktiv 
imagination är mycket värdefull. En av anledningarna är att rörelser är extremt svåra att cen-
surera. Man rör sig innan man förstår vad som händer. Man kan inte välja material från spon-
tan rörelse på samma sätt som från målningar och skrift. Rörelser, precis som drömmar, upp-
repas inte, de går inte att återge exakt. Till dess en konflikt manifesteras på något sätt kan 
inget göras med den, den kommer inte att måla eller skriva sig själv. Men kroppen rör sig 
konstant, den behöver inga redskap eller tid och plats, den är alltid där och behöver endast bli 
lyssnad till. Förutsatt en viss mängd av ärlighet och en önskan att lära känna sig själv, är den 
trumman, rösten i natten som talar om för hjälten var slagfältet är så att han kan bege sig för 
att rädda jungfrun. 46

Att följa den inre impulsen och tillåta den att ta fysisk form är aktiv imagination i rörelse. 
Det är här som förbindelsen mellan kropp och psyke blir synlig och därmed möjlig att med-
vetandegöra. Att öppna kanalen mellan inre sensation och fysisk handling är det viktiga första 
steget som möjliggör för rörelser att flöda som drömmar, levande och fulla av affekt.47

Det kanske viktigaste bidraget för att förstå rörelse som en form av aktiv imagination är, 
enligt Chodorow, Whitehouses förmåga att skilja mellan upplevelsen av att låta något ske i 
motsats till att göra det. 
 
Movement, to be experienced, has to be found in the body, not put on like a dress or a coat.48

 
 

                                                 
44 Chodorow : Jung on active imagination, sid 36 (Memories, Dreams, Reflections ch. 6) 
45 Chodorow : Jung on active imagination, sid 41 (Memories, Dreams, Reflections ch. 6) 
46 Whitehouse : C. G. Jung and dance therapy, sid 70-71 
47 Chodorow: Dance therapy and depth psychology, sid 28-29 
48 Chodorow: Dance therapy and depth psychology, sid 27 
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Whitehouses liknelse med att sätta på sig någonting yttre, tänker jag, kan jämföras med att ha 
en persona som inte stämmer med den inre personligheten. Liknelsen tydliggör vikten av att 
finna den autentiska rörelsen inifrån.   
 
 
Chodorow uppfattar den aktiva imaginationen som den fundamentala metoden i analytisk 
tillämpning. Även om hon är intresserad av alla aspekter av den analytiska processen är hon 
särskilt intresserad av att förstå och utveckla dans/rörelse som en form av aktiv imagination. 
På samma sätt som individuationsprocessen leder oss fram till att bli den vi är så leds ound-
vikligt vissa analytiker och analysander till att använda dansen som en del av sitt analytiska 
arbete.49

 
I nästa kapitel presenteras Jungs och dansterapeuternas tankar kring hur man kan arbeta prak-
tiskt med aktiv imagination i terapeutiskt syfte.  
 
 

 

Att gestalta imaginationen 
 
Jung skriver att till att börja med så består uppgiften, i den aktiva imaginationen, i att objek-
tivt observera hur en fantasi utvecklas. Ingenting kan vara enklare och ändå är det här som 
svårigheterna börjar. Vi refuserar våra fantasier eftersom de är idiotiska, vi kan inte koncent-
rera på dem, de är meningslösa, osv. Vårt medvetande har oräkneliga invändningar. Vi måste 
fortsätta tills krampen i medvetandet kan slappna av, tills vi kan tillåta saker att ske. På så sätt 
skapas en ny attityd, en attityd som accepterar det irrationella och oförståeliga eftersom det 
sker.50  

Förmågan att fantisera fritt kan utvecklas med hjälp av träning. Träningen består först och 
främst i en systematisk övning i att eliminera kritisk uppmärksamhet och på så sätt skapa ett 
vakuum i det medvetna vilket uppmuntrar fantasier som ligger beredda att framträda.51  

Om patienten inte kan fantisera fritt får man ta till hjälpmedel. Orsaken till att vilja ta till 
sådan hjälp är, enligt Jung, oftast en depression som det inte finns någon uppenbar förklaring 
till. I intensiteten hos den emotionella störningen ligger den värdefulla energi som patienten 
kan använda i sin läkningsprocess. Jung menar att för att få tillgång till denna energi så måste 
patienten utgå ifrån sitt känslomässiga tillstånd. Han måste göra sig så medveten som möjligt 
om sitt tillstånd och försjunka i det och notera på ett papper alla de fantasier eller andra asso-
ciationer som kommer upp. Fantasin måste tillåtas friast möjliga lek utan att lämna föremålet 
för uppmärksamheten som är affekten. Hela processen är ett slags berikande och klargörande 
av affekten som närmar sig det medvetna och blir mer förståelig. Det skapar en ny situation 
eftersom den tidigare orelaterade affekten har blivit mer eller mindre klar och uttalad tack 
vare ett medvetet arbete. Detta är början av den transcendenta funktionen, av samarbetet mel-
lan medvetet och omedvetet.52

Jung betonar att det är viktigt att den emotionella störningen bearbetas genom att ge den en 
synlig form. Patienter som har fallenhet för att teckna och måla kan uttrycka sin känsla genom 

                                                 
49 Chodorow : Dance therapy and depth psychology, sid 111-112 
50 Chodorow : Jung on active imagination, sid 74-75 (CW 13 pars. 20, 23) 
51 Chodorow : Jung on active imagination, sid 50 (CW 8 pars. 155) 
52 Chodorow : Jung on active imagination, sid 53 (CW 8 pars. 166, 167) 
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en bild. Visuella människor bör koncentrera sig på förväntan att en inre bild ska uppstå. Den-
na bild ska observeras noggrant och beskrivas skriftligen av dessa personer. Audio – verbala 
människor hör oftast inre ord, kanske till en början endast fragment av något som verkar me-
ningslöst, men som ändå bör nedtecknas med omsorg. Andra kanske hör sin ” andra ” röst vid 
sådana tillfällen. Det finns många människor som är väl medvetna om att de har en slags inre 
kritiker eller domare som direkt dömer eller kritiserar allt de säger eller gör. Åter andra var-
ken ser eller hör någonting inom sig men de kan gestalta det omedvetna innehållet genom att 
forma något med sina händer, exempelvis i lera. De som har möjlighet att uttrycka det omed-
vetna genom kroppsrörelser är, enligt Jung, ganska få. Nackdelen med rörelser är att de är 
svåra att minnas och det är därför viktigt att följa upp med att göra noggranna teckningar av 
rörelserna. Ännu mer sällsynt men lika värdefullt är automatisk skrift som ger värdefulla re-
sultat.53

 
 
Jung och Whitehouse verkar, som jag uppfattar det, inte riktigt överens om dansens värde som 
ett redskap vid aktiv imagination. Men, förutom att Jung inte var dansare och hade den erfa-
renhet som Whitehouse, får vi komma ihåg att han skrev sin uppsats ” Den transcendenta 
funktionen ” som denna text är tagen ur, så tidigt som 1916. Den publicerades först 1958, 
reviderad av Jung som menade att den måste ses som ett historiskt dokument i sin ofullkom-
lighet. Jung uppfattar det som en nackdel att rörelser är flyktiga medan Whitehouse ser det 
som en speciell kvalité eftersom de är svåra att censurera. Dessutom, som Whitehouse påpe-
kar, rör vi oss konstant och för den som är uppmärksam finns rörelsens avslöjande uttryck 
alltid att tillgå. Dansen finns kvar efter det att den avslutats, inte som synliga avtryck på ett 
papper men inom dansaren och iakttagaren. Uppmärksamheten måste stanna vid det inre ske-
endet, minnet och känslan. Det är en kvalité i sig. 
 
 
För att initiera arbetet med aktiv imagination kunde Jung föreslå sin patient en drömbild eller 
en av patientens associationer, och med denna som utgångspunkt, gav han honom uppgiften 
att utarbeta eller utveckla sitt tema genom att ge fantasin fritt utrymme. Detta, beroende på 
individuell smak och talang, kunde göras på olika sätt, dramatiskt, dialektiskt, visuellt, akus-
tiskt, genom dans, målning, teckning eller modellering. Resultatet blev ett enormt antal av 
komplicerade utföranden som förbryllade Jung under många år, till dess att han förstod att 
han bevittnade den spontana manifestationen av en omedveten process som kunde komma till 
uttryck genom patientens arbete och som han senare kom att ge namnet individuations –
processen. Långt innan detta gick upp för honom, hade han upptäckt att denna metod ofta 
minskade frekvensen och intensiteten hos drömmar och på så sätt reducerade den oförklarliga 
pressen från det omedvetna. I många fall medförde detta en terapeutisk framgång vilket upp-
muntrade både honom och patienten att fortsätta trots det gäckande resultatet.54

Jung förklarar varför han uppmuntrar sina patienter, när de kommer till ett visst stadium av 
sin utveckling, att uttrycka sig med hjälp av pensel eller penna. Återigen är hans primära mål 
att skapa en effekt. I drömanalysen är patienten passiv men nu börjar han vara aktiv. Till att 
börja med så ger han på papperet form åt det som han passivt har sett och vänder det därige-
nom till en avsiktlig handling. Han inte bara talar om det, han gör något åt det. Psykologiskt 
är det en enorm skillnad på om en man har en intressant diskussion med sin läkare två eller tre 
gånger i veckan, där resultaten hänger i luften, jämfört med om han måste kämpa i timmar 
med en motspänstig pensel och färg, bara för att skapa något som, beträffande utseendet, är 

                                                 
53 Chodorow : Jung on active imagination, sid 54 (CW 8 pars. 168, 170, 171) 
54 Chodorow : Jung on active imagination, sid 159-160 (CW 8 pars. 400) 
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helt obetydligt. Men eftersom patientens fantasi inte förefaller honom helt obetydlig så ger, 
den ansträngning som han lägger ned i arbetet, en ökad inverkan på honom. Dessutom, att 
konkret forma en bild uppmuntrar till en fortsatt studie av den som kan vara betydelsefull. 
Genom att patienten målar sig själv ger han form åt sig själv. För det som han målar är aktiva 
fantasier – det som är aktivt inom honom. Det som är aktivt inom honom är han själv på ett 
nytt och hittills främmande sätt, eftersom jaget nu är objektet för det som verkar inom honom. 
I oräkneliga bilder strävar han efter att fånga detta inre bara för att till sist upptäcka att det är 
evigt okänt och främmande, den dolda grundvalen för psykiskt liv.55

I det fortsatta arbetet med det erhållna materialet anser Jung att det finns två tendenser var-
av den ena dominerar. Dessa olika vägar är kreativ formulering och vägen till förståelse. Om 
tyngdpunkten ligger hos den kreativa formuleringen uppstår det estetiska problemet där det 
konstnärliga värdet av det skapade får för stor betydelse och libidon skiljs från det verkliga 
målet som är den transcendenta funktionen. Faran i att å andra sidan övervärdera förståelsen 
av innehållet genom intellektuell analys är att symboliken i det skapade kan gå förlorad. Des-
sa tendenser i arbetet med det omedvetna materialet kompenserar dock varandra och komplet-
terar varandra för att forma den transcendenta funktionen.56

 
Chodorow menar att för dem med en ” motorisk imagination ” är dansen den mest direkta och 
naturliga vägen för att ge form till det omedvetna. Det finns också de som upplever dansen 
som väsentlig då de känner sig alienerade från sina kroppar och har en djup känsla av att de 
måste lära sig att lyssna till den. Kroppen grundar det omedvetnas gränslöshet.57

Chodorow skriver vidare att aktiv imagination i rörelse involverar relationen mellan två 
människor : en dansare/analysand och ett vittne/analytiker. Det är inom denna relation som 
dansaren kan börja internalisera vittnets speglande funktion, att ge sig hän till strömmen av 
kroppsförnimmelser samtidigt som upplevelsen medvetandegörs. Chodorow inleder sina ses-
sioner med att både dansaren och hon själv värmer upp en stund med försiktiga rörelser såsom 
böjningar, sträckningar och svingar. Alldagliga rörelser såsom gång, gungning och springning 
är alla sätt att bryta tröghet och sätta kroppen i rörelse. Uppvärmningen fungerar också som 
en övergångsrit till den aktiva imaginationen ; tänjning, avslappning och uppmärksamhet till 
andningens djup och rytm är enligt Chodorow den bästa vägen för att öppna upp till det 
omedvetna. Olika uppvärmningar utvecklas för individens olika behov vid olika tidpunkter. 
Efter uppvärmningen sluter dansaren sina ögon, riktar uppmärksamheten inåt och väntar på en 
impuls att röra sig, medan vittnet finner ett hörn där hon kan sitta och betrakta det som sker. I 
början har vittnet ett större ansvar att vara medveten medan dansaren fördjupar sig i sin inre 
rytm av rörelse och stillhet. Själva rörelsen kanske inte tar mer än tio minuter eller så varar 
den i en halvtimme eller mer. Ibland är det en fördel att bestämma en tid som analytikern hål-
ler genom att låta dansaren veta då det är tid att avsluta dansen. I arbetets tidiga skede kan det 
vara så att dansaren minns mycket litet av sin dans. Gradvis lär sig dansaren att tillåta rörel-
serna att utvecklas samtidigt som hon uppmärksammar vad kroppen gör. Dansaren utvecklar 
också en mer differentierad känsla för var rörelsen kommer ifrån, den inre världen av för-
nimmelser och bilder. När dansaren är medveten om både det expressiva uttrycket och dess 
källa är det troligt att hon även är medveten om sin känsla. Men det är inte alltid så. Känslor 
kan upplevas starkt utan medvetenhet om de bilder som kan ge dem mening. Å andra sidan 
finns det analysander som upplever det omedvetna som ett inre landskap fullt av mytiska bil-
der samtidigt som deras relation till det kan vara märkvärdigt distanserad, som om det inte 
hade något med dem själva att göra. Med tiden tenderar aktiv imagination genom rörelse att 

                                                 
55 Chodorow : Jung on active imagination, sid 93-94 (CW 16 pars. 105, 106) 
56 Chodorow : Jung on active imagination, sid 55-56 (CW 8 pars. 172, 176, 177) 
57 Chodorow : Dance therapy and depth psychology, sid 112 
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utveckla ett mer differentierat, balanserat förhållande till både den sinnliga och den imaginära 
aspekten av vårt känsloliv.58

Dansaren sluter sin ögon men måste också lära sig att kunna öppna dem för att orientera 
sig i rummet. Chodorows erfarenhet är att det är svårt att göra det utan att förlora fokus inåt. 
Men om arbetet involverar ett sant möte mellan medvetet och omedvetet är förmågan att ori-
entera sig i rummet en del av den medvetna ståndpunkten. Detta är enkelt att säga men, enligt 
Chodorow, ofta mycket svårt att utföra. När man rör sig på detta vis vill ögonen oftast vara 
slutna. Att öppna dem kräver en stor ansträngning. Ibland upplever dansaren att ögonen är 
ihoplimmade. Men denna kamp är en viktig del av den aktiva imaginationen för att utveckla 
förmågan att bära spänningen mellan motsatserna – att helt och fullt öppna upp till det omed-
vetna och samtidigt behålla en starkt medveten orientering. Aktiv imagination genom rörelse 
kan, enligt Chodorow, leda direkt till den känslomässiga kärnan i ett komplex, mitt i en rörel-
se minns människor ofta en särskilt levande del av en dröm eller en upplevelse från tidig 
barndom. Det finns en vital länk mellan minnet och rörelsen. Det förefaller som om vissa 
minnen är kinestetiskt lagrade och bäst kan återvinnas genom rörelse. Ibland verkar rörelserna 
vara slumpartade, ibland upptäcker vi att en speciell ställning eller gest återkommer och vi 
kan inte göra oss av med den. Vare sig en rörelse, som innehåller ett visst minne,  uppträder 
slumpartat eller bestående, är den vår förkroppsligade länk till det förflutna. Det fortsatta ar-
betet består i att förstå och integrera minnet på en medveten nivå. Att verbalisera är en väsent-
lig del av processen.59

 
 
I Karin Thulins utbildningsgrupp i dansterapi gick vi ofta från gestaltandet av våra känslor i 
dansen via bilden till ordet. Min erfarenhet av att göra så är att det kändes bra att stanna kvar i 
den koncentrerade upplevelsen från dansen och gå vidare i färg och form. Att sätta sig ned 
och måla och först efter det, sätta ord på upplevelsen, var för mig en bra övergång från dansen 
till ordet. 
 
 
Whitehouse inledde sina lektioner med en uppvärmning på golvet med fokus på att känna 
kvalitén i rörelsen och att uppmärksamma övergångar. I hennes önskan att medvetandegöra 
kroppen bad hon sina studenter att känna efter hur rörelsen upplevs inifrån. Hon uppmuntrade 
sina klienter att dansa sina drömmar och fantasier. Hon underströk vikten av att stanna kvar 
med en bild till dess att den är verkligt förankrad i kroppen så att rörelsen blir autentisk. Tera-
peutens uppmärksamma närvaro verkar som en behållare för klientens upplevelse. Whitehou-
se menade att en terapeut som vill arbeta på detta sätt måste utveckla den slags fortgående, 
kontinuerliga relation till det omedvetna som är central i den analytiska processen. Brist på 
djup hos vittnet begränsar den dansandes upplevelse.60

Att vara lärare, ledare eller förmedlare indikerar enligt Whitehouse, tre möjligheter. Man 
kan lära ut något eller leda, förmedla något. Den som rör sig är ibland en elev i rörelse, en 
klient som söker hjälp eller en patient. En första och basal uppgift för läraren är att börja där 
den andra personen befinner sig, det är den erfarne utövarens viktigaste bidrag. Det innebär 
att göra sig själv anonym för att kunna, snabbt och utan hinder, observera vad som är använd-
bart för individen. Ledaren måste vara beredd att använda det hon ser. Det är viktigt att aldrig 
korrigera direkt, utan att istället arbeta indirekt, genom att ställa frågor eller att ge förslag. 
Ledaren får aldrig ta bort utan endast lägga till något. Whitehouse menar att det finns risker 

                                                 
58 Chodorow : Dance therapy and depth psychology, sid 113-114 
59 Chodorow : Dance therapy and depth psychology, sid 114-115 
60 Chodorow : Dance therapy and depth psychology, sid 25-29 
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med att arbeta så här. Det första är att inte veta vad som kommer att hända och att stå ut med 
det som sker ; detta gäller både ledaren och klienten. Det andra är att det behövs långa perio-
der av tystnad för att invänta, en tystnad som klienten kan sjunka in i, finna sig själv och se-
dan röra sig. Att vänta för länge kan vara lika destruktivt som att inte vänta länge nog. Det är 
möjligt att komma med ett förslag till klienten utan att störa, vara en röst som hjälper. Ledaren 
vet ingenting i situationen, det enda hon kan följa är sin intuition och hon måste vara beredd 
att göra fel. Genom att handla utifrån det som kommer inifrån, genom tillit, ju starkare kom-
mer kontakten inåt att bli. Detta förändrar gradvis processen, det kontrollerande egot måste 
släppa allt som det redan tror sig veta. Eftersom processen är ett utvecklande av själv – kän-
nedom, individuation och medveten helhet, anser Whitehouse att det inte behövs några stora 
verbala direktiv eller förklaringar. När något fångar uppmärksamheten räcker det att säga, ” 
Se, där är det, det som du sökt efter” Det kan vara något litet : en stund av genuin närvaro, en 
plötslig lättnad i rörelsen. Vad det än är så är det ett uttryck för var klienten befinner sig. Det 
finns inget annat att gå på. Det är en chansning och den måste tas annars kan utvecklingen 
från den punkten inte fullföljas.61  
 
Whitehouse understryker att det är ett ovanligt sätt att arbeta. Impulsen att röra sig är, trots 
allt, någonting i sig. Om impulsen får leda vet iakttagaren och klienten inte vad som kommer 
härnäst ; de måste följa den för att få reda på det. Båda kan uppleva när rörelsen närmar sig 
Självet – det nya, ännu okända. Det är ett ögonblick som berättar för båda vad som sker under 
ytan. Mer avslöjas än vad som kan lära kännas genom den medvetna analysen av tid, dynamik 
och kvalité. Denna händelse är som att ha sett toppar på ett isberg som sedan tippar över och 
hela den nedre delen blir synlig – de begravda delarna som har varit osynliga. Whitehouse 
anser att detta är ett av de stora värdena av att applicera Jungs begrepp på rörelse. Klienten 
måste tålmodigt och långsamt lära sig att det är så, det måste hända genom egen erfarenhet. 
Läraren måste också vara förtrolig med detta i sitt eget liv. Irrationell sanning är inte logikens 
sanning ; det är en sanning från de djupa skikten. Den erbjuder förnyande livsenergi lagrad på 
nivåer som normalt inte kontaktas. Att släppa gamla vanemönster är dock inte bara lätt efter-
som det innebär att ge upp kära trossystem till fördel  för nya övertygelser.62

 
 
Jag anser att vikten av att terapeuten har förmågan att ta hand om det material som kommer 
upp hos analysanden under processen inte nog kan understrykas och Whitehouse nämner det 
flera gånger i sin text. Kroppen är ett fantastiskt instrument och kan ge en direkt och stark 
kontakt med det omedvetna. Whitehouse beskriver det vackert, tycker jag, genom bilden av 
isberget som tippar över och visar det som varit dolt under vattenytan. I den processen måste 
naturligtvis terapeuten/analytikern vara väl förtrogen med vad som sker och hur de blottade 
delarna, det som varit omedvetet, kan bemötas och bearbetas. 

Nedan följer en redogörelse för teman av rörelser som återkommer hos de flesta individer 
och som kan relateras till olika delar av psyket. 
 
 

 

 

                                                 
61 Whitehouse : C. G. Jung and dance therapy, sid 72-73 
62 Whitehouse : C. G. Jung and dance therapy, sid 75-76 
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Rörelseteman 
 
Jung skriver att det kaotiska urvalet av bilder som han till en början konfronterades med, un-
der arbetets gång reducerades till vissa väldefinierade teman som upprepade sig i identisk 
eller likartad form hos de mest olika individer. Han nämner, som de mest framträdande kän-
netecknen, kaotisk mångfald och ordning ; dualitet ; motsatserna ljus och mörker, övre och 
nedre, höger och vänster ; föreningen av motsatser i en tredje ; kvaterniteten ( kvadrat, kors ) ; 
rotation ( cirkel, sfär ) ; och till sist den centrerande processen och en stjärnform som ofta 
följde på ett system av fyrtal. Tretals formationer, förutom complexio oppositorum i en tredje, 
var relativt  sällsynta och då de uppkom kunde de förklaras utifrån speciella omständigheter.63

 
Chodorow berättar att hon i sitt arbete lagt märke till att vissa mönster eller teman dyker upp i 
många människors rörelseprocess. Hennes uppfattning är att dessa teman dyker upp från och 
drar uppmärksamheten till psykets olika aspekter. Vi börjar med den medvetna positionen, 
regredierar till tidiga utvecklingsstadier då vi utforskar den känslomässiga kärnan i våra kom-
plex ; genom konstellationen av jaget – Självet axeln integrerar vi och återtar vårt medvetna, 
vuxna liv. Vid varje cykel av regrediering och integrering kan vi lägga ännu en bit av det för-
flutna på sin rätta plats och på samma gång förverkliga en ny identitet som visar framåt. Rö-
relsen speglar hela personligheten ; den har sitt ursprung både i det medvetna och det omed-
vetna. För att klargöra detta redogör hon för varje källa till rörelse inom psyket separat, i verk-
ligheten är de i konstant samspel.64

 

Medvetna jag – riktade rörelser 
 
Chodorow menar att denna vida kategori av rörelser inkluderar varje medveten, avsiktlig fy-
sisk handling. Medvetna rörelser innefattar den avsiktliga användningen av tid, plats, tyngd 
och flöde. När vi använder dans som en form av aktiv imagination interagerar jaget med och 
hjälper till att ge form åt rörelseimpulser från det omedvetna. Det kan också förhindra uttryck 
av omedvetet material som känns för smärtsamt, skrämmande eller överväldigande för att 
medvetandegöras. Processen speglar ett dynamiskt samspel mellan medveten, avsiktlig hand-
ling och rörelser som kommer ur det omedvetna. I det tidiga skedet av analysen börjar ofta 
analysanden med att mima ett välkänt beteendemönster som har haft syftet att avvärja käns-
lomässig smärta. Oundvikligen så leder imaginationen  direkt till det underliggande komplex-
ets emotionella kärna. Varje individ får kämpa med spänningen mellan en överdrivet anpas-
sad persona och dess skugga. När skuggans problem dyker upp övergår rörelserna till att bli 
mer autonoma. Så som i varje analytisk process konstelleras ett motsatspar. Utifrån upplevel-
sen av spänningen mellan de två föds till sist en tredje försonande symbol : en ny inre attityd 
som innefattar men även går bortom de båda perspektiven.65

 

                                                 
63 Chodorow : Jung on active imagination, sid 160 (CW 8 pars. 401) 
64 Chodorow : Dance therapy and depth psychology, sid 117-118 
65 Chodorow : Dance therapy and depth psychology, sid 118-120 
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Skuggan – rörelser från det personliga omedvetna 
 
Jung skriver att eftersom vi inte tycker om att titta på skuggsidan av oss själva så är det många 
människor i vårt civiliserade samhälle som har förlorat sin skugga helt och hållet. De har gjort 
sig av med den och är därför endast tvådimensionella, de har förlorat den tredje dimensionen, 
och med den har de i allmänhet förlorat kroppen. Kroppen är, enligt Jung, en högst tvivelaktig 
vän för den frambringar saker som vi inte tycker om, när det gäller kroppen är det för många 
saker man inte kan tala om. Kroppen är ofta en personifiering av jagets skugga. Ibland är den 
ett skelett i garderoben, och alla vill naturligtvis bli av med sådana.66

 
 
Häri kan ligga en förklaring till att den civiliserade människan har så många psykosomatiska 
symptom. Om vår kropp får agera skuggsidans syndabock så ligger det, tror jag, nära till 
hands att den blir sjuk. Dansterapin får då verkligen ett berättigande som behandlingsform i 
vår tid. 
  
 
Teman som uppkommer ur det personligt omedvetna är enligt Chodorow svåra att identifiera, 
speciellt i arbetets tidiga skede. Men då mönstren känns igen och bearbetas kan de flesta spå-
ras till känslomässigt laddade händelser i det förflutna som av en eller annan anledning inte 
har kunnat upplevas fullt ut. Då starka känslor inte kan upplevas splittras de och bildar den 
känslomässiga kärnan i ett komplex. Då rörelser från det personligt omedvetna kommer upp 
blir överföringar, som speglar förälder/barn relationen, troligen framträdande. Känslor, attity-
der och komplex hos dansarens föräldrar tenderar till att överföras till analytikern medan hon 
ser på dansen. Så som i allt annat analytiskt arbete, fordras en öppenhet hos vittnet för det 
omedvetna och samtidigt förmågan att upprätthålla en medveten analytisk ståndpunkt för att 
kunna reflektera över rörelsens symboliska betydelse såväl som den tillhörande motöverfö-
ringen. Antingen de komplexa rörelsemönstren härstammar från tidig barndom eller från se-
nare stadier i utvecklingen, har de en form och/eller betydelse som är unik för individen. 
Dansterapeuten Janet Adler var den första som skrev om dem. Hon använder ordet  
”karaktäristiska” för att beskriva dessa mönster som hon menar uttrycker den mörkare eller 
okända sidan av personligheten. Adler menar vidare att dessa rörelser inte verkar betyda nå-
gonting för någon annan och förefaller orelaterade till andras rörelsemönster. Mönstren är 
således svåra att identifiera till dess att de upprepats så många gånger att de blir tydliga. 
I tillägg till de karaktäristiska rörelsemönstren kan, enligt Chodorow, vissa delar av kroppen 
vara fulla av undertryckta känslor. Som exempel är vissa kroppsdelar mycket spända. Andra 
delar kan kännas och se döda ut. Om dansaren kan fokusera på den aktuella kroppsdelen, utan 
att försöka förändra den, kan processen av förnekande och undertryckande vända. En me-
ningsfull symbolisk gest kan uppstå jämsides med känslor som hör samman med komplexet. 
När detta sker ser vi en symbol i transformationsprocessen då den rör sig från det personligt 
omedvetna och ut i en uttrycksfull form som är uthärdlig och som kan medvetandegöras.67

 
 

                                                 
66 C. G. Jung : Psykets dynamik och struktur, sid 87-88 
67 Chodorow : Dance therapy and depth psychology, sid 120-122 
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Rörelser från det kollektivt omedvetna 
 
Chodorow använder sig av begreppet ”det kulturellt omedvetna” vilket jag antar är hennes 
egen term som i den jungianska psykologin hör till det kollektivt omedvetnas innehåll. Det 
hade varit bra om hon hade klargjort hur hon använder sig av begreppen i relation till Jungs 
teoribildning. Av hennes framställning framkommer det dock att hon anser att rörelser från 
det kollektivt omedvetna härrör från ett djupare skikt än de med ett kulturellt ursprung. Ut-
trycksfulla sätt att röra sig på som kan ”läsas” kulturellt har, enligt Chodorow, sitt ursprung i 
det kulturellt omedvetna. På denna nivå kan symboliska rörelser välla fram till dansarens tota-
la förvåning. Myriader av kulturella bilder från myter, legender och sagor har sitt ursprung i 
det kulturella omedvetna. När rörelserna kommer därifrån följer ofta dansaren en ström av 
mytiska bilder. Rörelserna brukar vara klara och tydliga men oplanerade. Dansaren dansar 
med bilderna alternativt dansas av dem.68

Chodorow uppmärksammar att en av den jungianska psykologins stora gåvor är det vidga-
de perspektiv den ger till lidandet. I ett större kulturellt perspektiv relateras det personliga 
lidandet till resten av mänskligheten. Det tar inte bort smärtan men ger en värdighet till den 
största förtvivlan och den aktiva imaginationen kan genom dansen föra människor till de mest 
uråldriga uttrycken för mänsklig vånda.69

 
Vidare har Chodorow myntat begreppet ”det ursprungligt omedvetna” (the primordial un-
conscious) vilket jag uppfattar som en del av det kollektivt omedvetna. Rörelser som kommer 
ur detta djupa skikt har, menar Chodorow, en numinös inverkan på både dansaren och vittnet. 
Rörelserna är autonoma, ofrivilliga. Ljud såsom skratt eller gråt åtföljer ofta den fysiska rörel-
sen. Det expressiva sättet att röra sig är ofta öppet, förlösande. Vi hoppar av glädje och skrat-
tar, känner explosiv energi, hetta och spänning i raseriet. När en primär affekt bryter fram mitt 
i en rörelse är, enligt Chodorows erfarenhet, känslan så intensiv att den kan ta över helt och 
hållet eller så bärs den av dansaren. I det senare fallet kan rörelser och ljud vara små, subtila 
förändringar i muskler, andning och kroppstemperatur. Om dansaren kan förbli medveten och 
uppmärksam till den inre upplevelsen sker en förändring som ofta spontant åtföljs av skratt 
eller gråt. Det händer att dansaren avskiljer sig från den primära affekten. När det inträffar 
kan dansen kännas känslomässigt avstängd och transartad. Både dansaren och vittnet kan upp-
leva en tomhet som det är viktigt att stanna upp vid tillsammans. Om uppmärksamheten stan-
nar vid den inre bilden kommer de arketypiska bilderna att leda fram till den dissocierade 
känslan.70

 
 

 

Rörelser från Självet 
 
Chodorows erfarenhet av rörelser som kommer från jaget – Självet axeln är att de har en an-
norlunda kvalité. Många av mönstren är geometriska eller spiralformade med en stark central 
axel som verkar balansera alla de dynamiska motsatspar som är möjliga i en kropp i rörelse. 
Det är som om dansaren blir förflyttad av den ordnande och centrerande processen i psyket. 
Dessa upplevelser uppkommer då Självet konstelleras i ett kritiskt skede av arbetet. Rytmisk 

                                                 
68 Chodorow : Dance therapy end depth psychology, sid 124 
69 Chodorow : Dance therapy and depth psychology, sid 125 
70 Chodorow : Dance therapy and depth psychology, sid 130-133 
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variation är ofta framstående. Sekvenser av rytmisk rörelse kan sammanbinda motsatser som 
upp och ned, höger och vänster, etc. Rörelser från jaget – Självet axeln kan oftast kännas igen 
på att kroppen rör sig i alla riktningar. I analysen föregås dessa rörelser oftast av en svår peri-
od av sårbarhet, inre konflikt, en livskris. Det kan upplevas som död och återfödelse. Den 
mytologiska bilden är mandalan, en förening av motsatser som uttrycker Självets totalitet.71

 
Jung berättar i sin biografi hur han 1916 målade sin första mandala och under åren 1918 – 
1919 skissade en varje morgon. Gradvis insåg han mandalans betydelse. Han hade en bestämd 
känsla av att den var något centralt och med tiden erhöll han genom den en levande föreställ-
ning av Självet. Under dessa år insåg han att målet för den psykiska utvecklingen är Självet. 
Denna insikt gav honom stabilitet och inre lugn.72

 
Whitehouse skriver att det var tack vare djupanalysen som hon kom att lära känna Jungs di-
stinktioner mellan människans olika aspekter, liksom hans medvetenhet om varje individs 
helhet. Det är en helhet som består av totalitet och fullständighet. Med begreppet Självet me-
nar Jung en värld som är större än det individuella, det transpersonella, kraftfullare än jaget. 
Självet är totaliteten av att vara levande; det är helhet, känd och okänd, god och ond. White-
house är övertygad om att om denna tanke finns med i grunden av dansarbetet blir den ett 
grundläggande värde som leder direkt till ett annat –  självkännedom. Hon citerar Krishna-
murti som säger att självkännedom inte är ett mål i sig men verktyget för att nå det outtömli-
ga. Det lilla självet är det som kämpar med självkännedom medan det outtömliga är det stora 
Självet, det Okända, Gud. I analysen samarbetar klienten med analytikern för att komma i 
kontakt med det omedvetna, ett område bortom det dagliga medvetandet, genom drömmar, 
aktiv imagination samt en symbolisk förståelse av livets händelser, inre och yttre. Självet le-
der jaget i processen och utför sitt experiment med var och en av oss. Det enda val vi har att 
göra är om vi vill samarbeta eller ej. Samarbete innebär en lång resa mot individuation – den 
unika och medvetna utvecklingen av potentialen i en viss person, utvecklandet av en helhet 
som redan är där.73

I Whitehouses arbete, individuellt och i grupp, är det underliggande arbetet en introduktion 
till det omedvetnas verklighet, den andra sidan av medvetenheten. Denna verklighet lever i 
varje individ ; det är den okända balansen av helhet. Den sammanlänkar varje individ med det 
större Självet som genomsyrar allt och alla. Movement  - in - depth växte fram ur hennes egen 
erfarenhet som jungiansk analytiker och innebär fysisk rörelse som en uppenbarelse av Själ-
vet.74

 
Noack skriver att i tillägg till de båda linjära rörelsemönstren som är riktade utåt och inåt, 
finner hon ett annat mönster, rotationens cykliska mönster. Detta är den äldsta formen av dans 
och återfinns i ritualens kontext där den definierar ett heligt rum. I jungianska termer är det 
heliga rummet behållaren, temenos, det skyddade rummet där transformation kan äga rum. 
Den fysiska cirkelrörelsen kring ett center korresponderar med alkemins cirkumambulation. 
Den psykologiska kretsgången är, återigen, en mycket senare utveckling av den ursprungliga 
fysiska processen. Båda aktiviteterna, ritualens yttre fysiska handling liksom den inre kon-
templativa tanken, är cirkel eller spiralrörelser. Rörelsen kretsar kring en mittpunkt och ge-
nom att energin riktas mot mitten definierar den ett center. Det är en helig akt som bidrar till 

                                                 
71 Chodorow : Dance therapy and depth psychology, sid 135-137 
72 Chodorow : Jung on active imagination, sid 38-39 (Memories, Dreams, Reflections ch.6) 
73 Whitehouse : C. G. Jung and dance therapy ,sid 64-65 
74 Whitehouse : C. G. Jung and dance therapy, sid 78-79 
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att öka känslan av kontroll och säkerhet. Den cykliska rörelsen riktar sig mot personlighetens 
utveckling och strävar mot individuation.75

I det terapeutiska arbetet med dans och rörelse kan, efter vad Noack erfarit, vikten av och 
den psykologiska förståelsen för den cirkulära rörelsen, inte överskattas. Den roterande rörel-
sen kan jämställas med havandeskapet och livets mognadsprocess. Det är en kreativ och liv-
givande rörelse och process som resulterar i en födelse. I den psykologiska utvecklingens ti-
diga stadier leder centroversionen formandet av medvetandet och jagets födelse. Om det finns 
tillräckligt med ego skiftar processens syfte till att vidga medvetandets horisont och befrämja 
Självets födelse. Noack betonar att i arbetet med cirkel mönster i rörelse måste vi skilja mel-
lan tre aspekter : temenos, jagets gestaltning och Självets gestaltning. Temenos står för behål-
laren och livmodern och är prenatal. Jaget är fokus för den psykologiska utvecklingen efter 
födelsen och samverkar med temenos, den fysiska kroppen och hudens naturliga gräns. Själ-
vet kan endast medverka efter den medvetna utvecklingen av jaget och av en psykisk behålla-
re som motsvarar psyket som en helhet. Alla tre aspekterna och deras psykologiska motsva-
righeter kan observeras i rörelse.76

 
Jung skriver att om jaget assimileras med Självet så är det en psykisk katastrof eftersom bil-
den av helheten då blir kvar i det omedvetna. Om, omvänt, Självet assimileras med jaget blir 
följden inflation. I det första fallet måste verkligheten försvaras mot ett arkaiskt drömtillstånd 
och medvetenheten stärkas, i det senare måste man däremot ge drömmen en livssfär och däm-
pa jaget. Målet är en anspråkslöshetens medelväg.77

 
Chodorow berättar om uroboriska rörelseteman som kan uppstå då dansare får kontakt med 
mycket tidiga prenatala stadier i utvecklingen. Dansaren kan då komma att utforska en varia-
tion av hålla-sig-själv rörelser såsom bilden av ormen som håller sig själv i svansen, uroboros. 
En hand håller den andra, armarna kramar om överkroppen etc. När dansaren är fördjupad i 
denna typ av rörelser är hennes ögon slutna eller har ett inåtvänt fokus. Ofta är rörelsen ryt-
miskt gungande eller vaggande. Kvalitén är oftast total self-containment. Om analytikern 
öppnar sig för ett tillstånd av participation mystique kan hon förenas med dansaren i tidlöshe-
ten. Om inte kan hon känna sig utestängd. I arbetet med så tidiga teman ger motöverföringen 
viktig information om analytikern, analysanden och deras relation. När rörelsen avslutats föl-
jer nästan alltid fortsatt inre uppmärksamhet, en stund av naturlig self-containment. När dan-
saren så vaknar upp till nuet möter hon analytikern med ett igenkännande leende.78

 
 
Självet är centrum i denna cirkeldans i tidlösheten. Jag ser det som ett återförenande med 
Självet i fosterstadiet, före födelsen och jagutvecklingen. Uroborus anses symbolisera det 
psykologiskt odifferentierade urstadium, som ännu inte polariserats i något avseende. Uppen-
barligen finns det då ett behov hos dansaren av att få återkomma till detta stadium som kanske 
inte var fullbordat. Jag tänker att  jaget inte måste vara fullt medvetet utvecklat för att Självet 
ska kunna komma till uttryck på detta sätt men att det innebär något annat än då en individ 
kan skifta från jaget till Självet i processen. Det skifte, som Noack betonar, endast kan ske 
efter den medvetna utvecklingen av jaget. 
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77 C. G. Jung : Psykets dynamik och struktur, sid 42-43 
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Jung skriver att det är omöjligt att beskriva i hur hög grad skiftet, från det att jaget är proces-
sens mittpunkt till att Självet är det, förändrar en människas ståndpunkt och värderingar och 
hur tyngdpunkten förflyttas inom honom. Det är som om jorden plötsligt hade upptäckt att 
solen är centrum för planeternas bana och så även för jordens.79

Den centrerande processen är, efter vad Jung erfarit, utvecklingens höjdpunkt, och detta ef-
tersom den för med sig den största möjliga terapeutiska effekten.80

 

 

Livsträdet 
 
Noack, som förefaller att vara den av dansterapeuterna som använder sig mest av mytologiskt 
och symboliskt material, har använts sig av trädets symbol i sitt arbete. Med symbol menade 
Jung ett uttryck som på bästa möjliga sätt återger ett sammansatt faktum som människan ännu 
inte klart har förstått och han uppmärksammade symbolens betydelse för människan.81

Trädet är en av mänsklighetens starkaste symboler och kan symbolisera livet, utveckling, 
fysisk växt eller psykisk mognad, offer och död. Trädet symboliserar även människan och kan 
ses som en symbol för individuationen. Eliade skriver om världsträdets symbolik att kosmos 
förmåga till förnyelse får sitt symboliska uttryck i trädets liv. I myterna förekommer ett träd 
med gyllne frukter eller underbara blad som står i ett ” fjärran land ” och bevakas av odjur. 
Den som vill plocka av trädets frukter måste trotsa odjuret och döda det. Segraren vinner oö-
vervinnelighetens och allmaktens nästan gudomliga tillstånd.82 (Här kan, som jag uppfattar 
det, paralleller dras till analysen och mötet med det omedvetna, konfrontationen med skuggan 
och närmandet till Självet.) 

Jag har tidigare refererat till Noacks upplevelse av att den rörelse som uppstår, då motsat-
serna integreras, är ett vertikalt flöde av energi. Hon berättar vidare om hur hon undersökt 
integrationsprincipen, så som den återspeglas i den uppåtgående rörelsen, genom att använda 
trädet som symbol för livets stadier. Rörelser nära golvet tillhör och relaterar till barndomen. 
Nära golvet har vi våra rötter och vi måste ha dem stadigt planterade innan vi kan stå upp. 
Spädbarn lever och rör sig nära marken om inte en vuxen tar upp dem. Rörelser nära golvet 
för upp mycket omedvetet till ytan som kan relateras till barndomen.83

På samma sätt uttrycks och utforskas rörelser som är relaterade till här och nu i vuxenlivet 
ståendes. Torsot representerar trädets stam, jaget, som har skiljts från den omedvetna grunden. 
En vuxen som har utvecklat ett moget jag har sin egen ståndpunkt. Rörelser här uttrycks ofta 
på en horisontell nivå. Det tredje området är det ovanför och bortom kroppen, trädets krona. 
Detta relateras till den andra livshalvan och individuationsprocessen. Här handlar det om vad 
och hur långt vi kan nå utanför vår kropp när vi står upp. Vi kan sträcka oss mot och förstå 
syftet och målet med vårt individuella liv.84  

De rörelser som relaterar till trädets krona och individuationsprocessen kallar Noack för 
 ”tai – chi” rörelser. Hon har om och om igen sett att de som förkroppsligar något av Självet 
rör sig på ett mycket balanserat och harmoniskt sätt, som inte medvetet styrs av jaget. Rörel-
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serna är centrerade, långsamma och flödande. Det finns stillhet i rörelsen och rörelsen i sig 
själv verkar vara materialiserad i stillhet. Att få tillåtelsen att betrakta detta upplever Noack 
varje gång som ett stort privilegium. Bilden som människor har målat efter en sådan dans är 
symboler för Självet: solen, ett nyfött barn, en fågel, gyllene äpplen, livsträdet, stjärnor, för att 
nämna några. Att arbeta igenom barndomsupplevelser, relatera dessa till jaget och sedan för-
söka nå längre mot individuationen, verkar etablera vad Jung kallade den transcendenta funk-
tionen. Den transcendenta funktionen lyfter en olöslig konflikt bortom konfliktområdet för att 
underlätta föreningen av motsatserna. Genom en ny balans mellan jaget och det omedvetna 
skapas en ny attityd. Noack tror att denna nya attityd kan uttryckas genom ”tai – chi” rörel-
ser.85

 
 
Med utgångspunkt i trädets symbolik ger Noack en ny dimension till och förståelse för rörel-
ser relaterade till livets olika stadier.  
 
 

 

Sammanfattning och slutdiskussion 
   
Arketypteorin är grundläggande för Noacks utforskande av dansens arketypiska bakgrund. 
Hon använder sig av mytologin eftersom Jung menar att myten speglar psykets arketypiska 
grundmönster. Terpsichore bär arvet både från sin fader Zeus som symboliserar medvetandets 
ljus och sin moder Mnemosyne som givit henne förmågan att minnas. Terpsichore hör även 
samman med Apollon i hans aspekt som musikens gud och härifrån har hon fått förutsägan-
dets gåva. Myten visar på dansen som förmedlare mellan det medvetna och omedvetna och 
övertygar och stärker Noack i hennes arbete då den visar på att dansen relaterar till gudomlig 
energi. 
 
Jungs teori om motsatsparen inom psyket ligger till grund för arbetet med motsatser inom 
dansterapin. Motsatserna är närvarande i den fysiska kroppen och dansterapeuterna arbetar 
medvetet med dem. Ingen rörelse kan utföras utan samarbetet mellan två muskelgrupper – en 
som drar samman och en som sträcker ut. Om en rörelse fullföljs så långt det är möjligt kom-
mer den oundvikligen att övergå i sin motsats. Den synliggjorda processen i arbetet med 
kroppens polaritet speglar motsvarande process i psyket. 

Whitehouse använder termen autentisk rörelse då den är genuin och motsatsen är osynlig 
rörelse. Här återkommer den jungianska psykologins teori om det medvetna och det omedvet-
na återspeglat i rörelse. På samma sätt använder sig Whitehouse av Jungs teori om jaget som 
det centrala komplexet i vårt medvetandefält då hon relaterar till viljestyrda rörelser. Motsat-
sen är upplevelsen av att förflyttas. Då har jaget släppt kontrollen om rörelsen och arketypen 
för helhet, Självet, leder den. 

Noack hänvisar till Jungs teori att rörelse från vänster till höger är en rörelse mot med-
vetenhet medan den motsatta riktar sig mot det omedvetna. Båda rörelserna är lika viktiga och 
behöver integreras. På motsvarande sätt korresponderar dans som påverkar och förändrar 
världen och dans som medvetandegör inre värderingar och visdom, med Jungs teori om typo-
login och attityderna extravert och introvert. 
 

                                                 
85 Payne : Dance movement therapy, sid 199 
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Jungs teori om motsatsernas förening i den transcendenta funktionen återspeglas i rörelser där 
motsatta krafter samverkar. Whitehouse beskriver den dans som uppstår, då medvetet och 
omedvetet förenas, som ett ögonblick av total närvaro. Hon relaterar motsatsernas förening 
genom rörelse till en balans mellan agerande och icke – agerande. I denna balans uppstår en 
ny medvetenhet. 

Noacks iakttagelse, då motsatsparet höger/vänster förenas, är att ett vertikalt flöde av ener-
gi uppstår. Motsatserna har genom den transcendenta funktionen manifesterat sig i ett nytt 
rörelsemönster. 
 
Aktiv imagination är Jungs metod att öppna upp för det omedvetna genom att ge fritt utrym-
me för fantasin samtidigt som man behåller en medveten uppmärksamhet. Att gestalta fanta-
sierna är ett sätt att konkretisera och bearbeta det uppkomna materialet. En viktig aspekt är att 
klienten i detta arbete blir aktiv och ger form åt sig själv. 

Att följa en inre impuls/fantasi och tillåta den att ta fysisk form är aktiv imagination i rö-
relse/dans. För Chodorow är detta den fundamentala metoden i analytisk tillämpning och alla 
tre dansterapeuterna använder sig av den.  

Whitehouse menar att användningen av aktiv imagination i rörelse är mycket värdefull då 
den är svår att censurera. Kroppen rör sig dessutom konstant, den är ett verktyg som vi alltid 
har till hands om vi vill lyssna till den. Whitehoses förmåga att skilja mellan att aktivt röra sig 
i motsats till att låta sig förflyttas är ett viktigt bidrag för att förstå rörelse som en aktiv imagi-
nation. Whitehouse betonar vikten av att stanna kvar vid en bild till dess att den är förankrad i 
kroppen så att rörelsen blir autentisk. Hon understryker vikten av att terapeuten utvecklar den 
kontinuerlig relation till det omedvetna, som är central i den analytiska processen, för att kun-
na vara ett kompetent vittne. Vittnet måste kunna observera vad som är användbart för indivi-
den och använda sig av det. Genom att handla utifrån det som kommer inifrån förändras grad-
vis processen, jaget måste släppa kontrollen. I den aktiva imaginationen avslöjas mer än vad 
som kan lära kännas genom den medvetna analysen av tid, dynamik och kvalité. Sanningen 
från de djupa skikten nås och erbjuder förnyande livsenergi. 
Chodorow menar att för dem med en ” motorisk imagination ” är dansen den mest direkta och 
naturliga vägen för att ge form till det omedvetna. För den som känner sig alienerad från sin 
kropp är dansen ett redskap för att lära sig att lyssna till kroppen. Relationen mellan analysan-
den och analytikern är viktig, det är genom den som dansaren kan börja internalisera vittnets 
speglande funktion. Chodorow beskriver uppvärmningen som en övergångsrit till den aktiva 
imaginationen, hon arbetar med rörelser som följer andningen. Aktiv imagination genom rö-
relse kan enligt Chodorow leda direkt till den känslomässiga kärnan i ett komplex, det finns 
en vital länk mellan minnet och rörelsen. 
 
Liksom Jung fann att de bilder som han konfronterades med, i arbetet med aktiv imagination, 
kunde sorteras under vissa teman, återkommer vissa teman i människors rörelseprocess. Des-
sa teman drar uppmärksamheten till psykets olika aspekter; 
 
– Medvetna jag – riktade rörelser inkluderar varje medveten, avsiktlig fysisk handling. Med-
vetna rörelser innefattar den avsiktliga användningen av tid, plats, tyngd och flöde. 
 
– Rörelser från det personligt omedvetna, skuggan, kan vara svåra att identifiera då de har en 
form och betydelse som är unik för individen. Rörelserna är ofta kopplade till känslomässigt 
laddade händelser i det förflutna. 
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– Rörelser från det kollektivt omedvetna kan följa mytiska bilder och brukar då vara klara och 
tydliga men oplanerade. Rörelser från de djupaste skikten är autonoma, ofrivilliga och det 
expressiva sättet att röra sig är ofta öppet, förlösande. 
 
– Rörelser från Självet har ett mönster som ofta är geometriskt eller spiralformat med en stark 
central axel, rotationens cykliska mönster. Det är som om dansaren förflyttas av den ordnande 
och centrerande processen i psyket. Rytmisk variation är ofta framstående.  
 
Genom att använda sig av trädets symbolik har Noack indelat rörelser från livets olika stadier. 
– Rötterna kopplas till rörelser nära golvet som tillhör och relaterar till barndomen. 
– Stammen representerar jaget och rörelserna här uttrycks på en horisontell nivå. 
– Kronan relateras till individuationsprocessen och rörelser som sträcker sig bortom kroppen. 
De rörelser som förkroppsligar något av Självet är balanserade och harmoniska, centrerade, 
långsamma och flödande. 
 
 
Dansterapeuterna använder sig av den jungianska psykologins teorier på ett mycket konkret 
sätt eftersom kroppen är påtaglig och kan åskådliggör dem. Att Jungs teorier baseras på empi-
risk forskning samt en djup insikt i människans helhet tror jag bidrar till att de är så användba-
ra så väl på det psykiska som det fysiska planet. 

Teorierna om motsatserna och deras förening kan dansterapeuterna använda sig av genom 
att studera kroppens/rörelsens motsatser och vad som sker i dansen då motsatta energier för-
enas. Dansaren får en konkret fysisk upplevelse av ett skeende som har en inre psykologisk 
motsvarighet och kan genom denna upplevelse medvetandegöra omedvetet material. Den fy-
siska upplevelsen, dansen, har i sig en psykoterapeutisk funktion. Kroppen är en fantastisk 
lärare och speglar vårt inre, det tar dansterapeuterna vara på. 

Genom att studera rörelsens kvalitet kan dansterapeuterna utläsa om rörelsen styrs av jaget 
eller av Självet och arbeta för att utveckla båda dessa förhållningssätt. Dansterapeuten kan 
utveckla en lyhördhet för att se om en rörelse är autentisk, om den är genuin och sann. På 
samma sätt kan hon se om rörelsen inte är det, om delar av kroppen är omedvetna. 

Med hjälp av att studera rörelsens riktningar i rummet kan dansterapeuterna relatera dem 
till framsteg och återgång utifrån Jungs teorier. De extraverta och de introverta rörelserna 
möjliggör ett utforskande av dessa motsatta rörelseenergier. 

Dansterapeuterna lär sig att känna igen rörelser och rörelseteman som kan härledas till 
psykets olika aspekter. Detta är ett värdefullt redskap i den analytiska processen. 

 
Att följa den inre impulsen och tillåta den att ta en fysisk form är aktiv imagination i rörelse. 
Dansen ger form till de inre fantasierna som därigenom kan medvetandegöras. Dansaren kan, 
genom en trygg relationen till dansterapeuten, både ge sig hän till rörelsen och gradvis lära sig 
att samtidigt medvetet kunna uppmärksamma vad kroppen gör. En påtaglig fysisk träning i 
detta är att kunna växla mellan att hålla ögonen stängda och att hålla dem öppna. Återigen är 
kroppen ett fantastiskt redskap i arbetet med det medvetna och det omedvetna. 
Dansen blir verktyget för att gestalta inre skeenden och kroppen visar att detta är en process 
som går via den egna erfarenheten. En genuin närvaro i en rörelse kan återge mer än vad ord 
någonsin kan uttrycka. 

Som jag uppfattar det så är Jungs utforskande av det omedvetna, och det värde han ger till 
spontana kreativa uttryck som ett sätt att kommunicera med det omedvetna, det allra viktigas-
te bidraget till de jungianskt influerade dansterapeuternas arbete. 
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