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1. Inledning 
“Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet.“ 

(R Kippling) 
 

Det geografiska avståndet mellan öst och väst har förminskat väsentligt och man kan säga att 
det har nästan helt försvunnit, tack vare den snabba tekniska utvecklingen. Den religiösa och 
filosofiska distansen mellan öst och väst har delvis också övervunnits tack vare forskarnas 
nyfikenhet, entusiasm och engagemang.  
     T'ai I Chin Hua Tsung Chih (Den gyllene blommans hemlighet) var en av de första 
böckerna som gav en inblick i de österländska mystikernas värld och som blev mycket tidigt 
översatt på ett västerländskt språk. Den tyska versionen (av Richard Wilhelm ‘s översättning) 
publicerades första gången år 1929, och kort därefter översattes den vidare till engelska. Båda 
dessa utgåvor inkluderade en innehållsrik kommentar av C. G. Jung, vars arbete blev mycket 
inflytelserikt. Den analytiske psykologen Jung var bland de första som försökte behandla östs 
vishetslära och trots att han hedrade textens innehåll har han också allvarliga reservationer om 
meditationsövningens praktiserande. Läran blev en av västerlandets huvudsakliga 
kunskapskällor vad gäller den östliga andlighetens visdom och en av grundinfluenserna i det 
jungianska tänkandet. Cary F. Baynes, som översatt Wilhelm's tyska text till engelska, hyllade 
texten och kallade innehållet “hemligheten av de latenta psykiska krafternas tillväxt“.1

     Men har verkligen den sjuttio tre år gamla Wilhelm/Jung kommentar förstått den riktiga 
innebörden av denna lära? Den nyaste forskningen granskar kritiskt både den tidigaste 
översättningen och tolkningen. Thomas Cleary från Harvard Universitetet utgav år 1991 en ny 
översättning av texten och påstår bl.a. att Wilhelm/Jung versionen har behandlat en lemlästad 
översättning och inte originalet.  
1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att ge en generell presentation av Den Gyllene blommans hemlighets 
innehåll och funktion samt introducera två olika kommentarer och synliggöra deras specifika 
synsätt. De generella frågorna jag har ställt mig är följande: Vad är textens innehåll? På vilka 
filosofiska grunder vilar metoden? Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan Jungs och 
Clearys kommentarer?  
1.2. Metod  
Jag har använt mig av följande metod: Jag har granskat källmaterialet (d.v.s. originaltexten 
med dess två olika kommentarer), och delat in ämnet i olika aspekter. Aspekterna hänger 
samman med den jungianska psykologins viktigaste begrepp som jag använder i 
undersökningen. Min intention var att hitta och visa hur de två kommentarernas synvinkel och 
tolkning är avvikande och ställa deras postulat mot varandra. Denna växelverkan belyser 
viktiga beståndsdelar av både den jungianska individuations- och Den gyllene blommans 
process samt redovisar de väsentliga skillnaderna i omdömenas reflexioner. 

                                                           
1 Cleary, Thomas THE SECRET of the GOLDEN FLOWER The Classic Chinese Book of Life / Translated, with 
introduction, notes, and commentary, by Thomas Cleary/ s.4. (New York 1991) s.3. 
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1.3. Disposition 
Jag använder en tematisk uppläggning. Tanken är att detta ordningssätt stegvis ska disponera 
de viktiga delarna av både Den gyllene blommans och den jungianska individuationens 
processer.  Varje avsnitt ska synliggöra de två kommentarens skilda tolkningar och leda 
läsaren närmare till den komparativa analysen som är centrala i uppsatsen. 
      
Bakgrundskapitlet delas in i tre avsnitt. Varje avsnitt har enbart ett deskriptivt innehåll som 
har avsikten att leda läsaren igenom textens förhistoria. Här introduceras kort de två 
översättningar och de två kommenterande personer.  
2.1. avhandlar textens historiska bakgrund och 2.2 redovisar textens två översättningar och 
dess två kommentarer.  
     Undersökningskapitlet delas in i tre avdelningar. Avsnitt 3. innehåller två delar. Del ett 
(3.1.1) undersöker textens ursprung och beskriver den gyllene blomman metodens centrala 
upplevelse.  
3.1.2 skildrar textens innehåll och redogör dess funktion.        
Det nästa kapitlet innehåller två delavsnitt (3.2.1 och 3.2.2) som redogör de grundläggande 
filosofiska och kosmologiska grundprinciper varpå den gyllene blomman metoden byggs. 
3.2.1 kort presenterar denna taoistiska grundpremissen som framställer en stegvis 
manifestation i världsalltet. 3.2.2 introducerar en av taoismens mest betydelsefulla text - I 
Ching - vilken står som underlag för den gyllene blomman metodens alkemistiska praktik.  
     Det nya avsnittet delas in i tre delar som delvis behandlar den jungianska termerna 
individuation (3.3.1.),anima/animus (3.3.2.) och Självet med mandalasymboliken (3.3.3.) 
som kompletteras med Clearys’ väsentliga anmärkningar.  
     Avslutningsavsnittet uppdelats i tre delar (4.1., 4.2., 4.3.). 4.1. ges en detaljerad 
redogörelse av jämförelseresultatet mellan de två kommentarer som är den centrala i 
uppsatsens undersökning. 4.2. sammanfattar uppsatsens resultat och i slutsatsen (4.3.) 
presenteras omdömet vad undersökningen kommit fram till.  
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2. Bakgrund 
2.1. Historisk bakgrund av DEN GYLLENE BLOMMANS HEMLIGHET 
Tidigt började den kinesiska härskarklassen på olika sätt sträva efter ett långt liv och på 700-
talet f.Kr. utsträcktes önskemålen att gälla även odödlighet. Föreställningar om odödlighet 
finns i skriftliga källor från 300-talet f.Kr. Dessa odödliga kallades i början chen-jen (“sanna 
människor“), shen-jen (“andemänniskor“), yü-jen (“befjädrade människor“) och hsien-jen (en 
term som sannolikt ursprungligen användes som beteckning för väsen som kunde flyga, och 
som senare skulle bli den vedertagna termen för en odödlig person). Man trodde, att dessa 
odödliga var förandligade väsen, som dragit sig tillbaka från all världslig fåfänglighet och 
levde ett liv i ödemarken, höjda över tidens och rummets begränsningar. 
     Kejsarna var mycket intresserade och vid deras hov samlades taoister, alkemister och 
magiker som kompilerade ett flertal skrifter, några klara, många otydliga som beskrev konsten 
att tillreda elixiret som gav ett evigt liv.2  
     En sådan text är T’ai i chin hua tsung chih (Den Gyllene Blommans Hemlighet) som 
kommer ifrån en kinesisk esoterisk cirkel och handlar om en gammal alkemistisk yoga- och 
meditationsteknik som lär hur man ska framställa livselixiret Chin-jo, “den gyllene saften“. 
Texten påstår att genom en förening av andliga principer i människan - som korrelerar till 
människans psykogena krafter - kan utövaren och praktikanten successivt förbereda sig för ett 
liv efter döden, inte endast som en skuggvarelse dömd till upplösning, utan som en medveten 
själ. Under en lång tid överfördes läran muntligt från generation till generation och långt 
senare (runt 1600-1700- talet) formulerades den skriftligt.  
     Den muntliga traditionen går tillbaka till religionen som hette Livets Gyllene Elixir (Chin-
tan-chiao), vilken utvecklats i T’ang perioden (800-talet). Grundaren till denna religiösa 
tradition var den välkända Taoist patriarken, Lü Yen (Lü Tung-pin), räknad senare som en av 
de åtta odödliga.3  
     Denna esoteriska sekt möttes med generell tolerans och gunst under T'ang perioden och 
fick stor spridning. Men, som vanligtvis brukar hända en esoterisk och hemlig religion, 
började med tidens gång sektens deltagare lida av ständiga förföljelser på grund av att 
medlemmarna blev misstänkta för politiska ränker. Många av dess medlemmar avrättades av 
myndigheterna (bara året 1891 dödades 15,000 personer av Manchu legohjon). De vände sig 
sist till den kristna religionen.4  
     Den första skriftliga utgåvan av Den gyllene blommans hemlighet är ifrån Ch’ien-lung 
perioden (1800-talet). Slutligen nytrycktes ett tusen kopior av texten i Peking år 1920, 
tillsammans med Hui Ming Ching (Medvetandets och Livets Bok), som gavs ut bland en liten 
grupp av människor som, i åsikt av redigeraren, förstått frågornas dimension som texten 
diskuterade. På det viset fick Richard Wilhelm en kopia av skriften.5

                                                           
2 Siggstedt, Mette Taoismens myter om odödlighet s. 4. (Östasiatiska museet, Stockholm 1983). 
3 Enligt legenden blev Lü Tung-pin omvänd till taoismen efter ett möte med Chung-li Chuan - även känd som 
“De åtta odödligas ledare“ som blev omvänd till taoismen av en annan general. Efter svåra prov blev han dennes 
lärjunge och invigd i de ockulta konsterna. Hans vanligaste attribut är svärdet “Djävulsdräparen“ och flugviftan 
“Molnkvasten“ - med hjälp av dessa kunde han färdas i rymden och vandra på moln. (supra 1) s. 78.  
4 THE SECRET OF THE GOLDEN FLOWER A Chinese Book of Life / Translated and explained by Richard 
Wilhelm with a Foreword and Commentary by C.G.Jung/ (London 1962) s. 6. 
5 [supra 3] s.3. 
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2.2. Den tidigaste översättning och tolkning 
Richard Wilhelm (1873-1930), var en berömd tysk expert på kinesisk religion och kultur, och 
en tidigare kristen lekmannamissionär i Kina. Han hade levt ett mycket äventyrligt liv. Han 
lärde känna C.G. Jung vid ett möte med “Vishetsskolan“ i Darmstadt hos greven Keyserlings 
på början av tjugotalet när han höll ett föredrag om I Ching6 på psykologiska klubben.  
     T'ai I Chin Hua Tsung Chih (Den gyllene blommans hemlighet) är den första boken av sin 
sort som blev översatt på ett västerländskt språk av Richard Wilhelm. Wilhelm skickade 
manuskriptet till Jung och bad honom att kommentera den. “Jag slukade genast manuskriptet“ 
– skriver Jung i sin autobiografi - “ty texten gav mig en oanad bekräftelse på mina tankar om 
mandalan och kretsandet kring mitten.“ Genom texten fick Jung en bekräftelse på sina teorier 
bl. a. om anima/animus och om Självet som människans centrum. Det väsentliga i denna 
framställning var mandalan som han betecknade som “fönster till evigheten“. Bilden återges i 
hans kommentar till Den gyllene blommans hemlighet.7

 
2.3. Den senaste översättning och tolkning     
Thomas Cleary, professor på Östasienkunskap i Harvard, utgav år 1991 en genuin 
översättning av texten. Cleary påstår i sin kommentar att både Richard och Jung var 
omedvetna om faktumet att den text de hade behandlat var en stympad översättning och inte 
originalet. Cleary hävdar i sin introduktion att den fortfarande spridda Wilhelm/Jung/Baynes 
utgåva av manualen innehåller farliga och missvisande kontaminationer. Han menar att 
Wilhelm i många fall helt misstolkade eller misslyckades i att dechiffrera texten tillräckligt 
bra och ibland inte ens kunde urskilja var en mening börjar eller avslutar. “It is likely that 
Jung derived some of his more bizarre ideas about Eastern philosophy from such 
mistranslations“8 - skriver han.  
     På grund av Wilhelms fel översatta text kom Jung fram till sin slutsats, att de kinesiska 
filosofiska begreppen aldrig har tolkats psykologiskt - som Jung skriver i sin kommentar. 
Ingenting kunde vara längre från sanningen, hävdar Cleary. Han menar att Jungs 
missuppfattning gällande naturen av den taoistiska praktiska filosofin resulterade i att Jung 
trodde sig själv vara en pionjär i psykologisk tolkning. Eftersom han missförstått de 
ursprungliga taoistiska begreppen baserades hans version snarare på hans egen tolkning än 
den taoistiska betydelsen. Därför var det nödvändigt, menar Cleary, att introducera en ny 
översättning av innehållet i Den gyllene blommans hemlighet som är tillgänglig både för 
lekmän och både specialister.9

 
 
 
 
 
 
                                                           
6 Gammal kinesisk vishets- och orakelbok, ett av de mest centrala verken i det kinesiska kulturarvet vars 
ursprung går tillbaka till den mystiska forntiden. Se senare när det behandlas lite mer invecklat. 
7 Jung [supra 6] s. 183. 
8 Cleary, supra. S.115. 
9 Cleary, [supra 5] s. 3. 5. 94. 102-03. 
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3. Undersökning 
3.1 Textens innehåll och den centrala upplevelsen  
Enligt Wilhelms inledning texten är den bästa tillgängliga redogörelsen av ‘Livets Gyllene 
Elixir’-religionen som tillskrevs Lü Yen, patriarken Lü. Men även senare kommentarer - vilka 
har källor i densamma tradition - har varit adderade till texten. Lü själv tillskriver dess 
ursprung till Kuan Yin-hsi, Mästaren Yin-hsi (Kuan, Han-ku Pass), för vem, enligt 
traditionen, Lao-tse skrev ner sitt berömda verk Tao Te Ching.10 De organisationer som 
senare följde denna esoteriska lära inkluderade inte bara konfucianer och buddhister men även 
judar, kristna och muslimer. För dem gick läran att förena med deras egna religiösa lära och 
församling. Den gyllene blommans krafts uppvaknande är så kraftfull och så fundamental att 
den uttrycker alla religionens innersta dimension, menar Wilhelm.     
     Förmodligen inte alls så märkligt att det som framträder i texten är mycket familjärt för 
västerlänningar. Vi finner intuitiva liknelser och begrepp som t.ex.: ljuset är människans liv, 
ögat är kroppens ljus, människan pånyttfödds andligt genom vatten och eld, till vilken måste 
adderas ‘tanke-jorden’(själen) som livmodern eller odlingsfält. Det heliga badet spelar precis 
samma roll i denna pånyttfödelselära som den gör i dopet i Johannes predikan och i Kristna 
baptismen. 
     Även det mystiska bröllopet, som spelar en central roll i Kristna liknelser, framträder flera 
gånger i texten. Där nämns även det inre barnet (puer aeternus, Kristus, som måste födas 
inom oss och som är brudgummen till själen). Och det mest slående av allt, påminnelsen om 
att det behövs olja i lampan så att ljuset kan brinna, tar en ny och djup psykologisk mening i 
texten.11

    Lärans centrala tema är “ljusets hemligheter“ (associeras ibland till medvetenhet och 
klarhet) och dess osynliga rörelse i människans kropp som hon i sitt vardagliga medvetande är 
omedveten om. Men, med den rätta tillämpningen av metoden lyckas utövaren väcka det inre 
ljuset och sätta det i rörelse (förbunden med en speciell andning) via en process som beskrivs 
med hjälp av en kosmo-fysiologisk mystik. Övningarna aktiverar kroppens cellminne - som i 
sin tur innehåller de förintellektuella minnen –som leder den praktiserande människan till 
“den levande insiktens ljus“, alltså urtidsskeendets ögonblick som är analog med alltingets 
ursprung. Från detta ögonblick är det inre ljuset inte längre en metafor utan en självupplevd 
sanning som är identisk med det pre-kosmogoniska ljuset (som fanns innan begynnelsen) och 
som har en direkt upplysande effekt. Därmed kommer praktikanten till en direkt kontakt med 
den skapande principen, med ljusets rena väsen. Därefter måste det inre ljuset cirkuleras i 
människans kropp som senare av sig själv utkristalliseras och lyfter utövaren upp till nivån 
Hsien, eller den vise odödligas nivå. 
     Men innan dess handlar det om en konstant process som håller genom metodens praktik. 
Praktikanten är överväldigad av sin egen vision och genom sina upplevelser börjar han förstå 
de kosmiska livskrafterna av tillblivelse och destruktion från ett perspektiv bortom dessa. Men 
han kan fortfarande inte med lätthet sätta dem på en vardagsnivå och nu kommer den andra 
svåra fasen i den religiösa mognadsprocessen. Han måste återvända till marknadsplatsen och 
“den lilla himmelska cykeln av inre ljus“ måste kontinuerligt vara i kontakt med 
medvetandets kontemplativa dimension i dagliga livets alla faser. En tillräckligt lång 
erfarenhet av denna praktik resulterar i det successiva slutsteget i den religiösa 
utvecklingsprocessen.  
      

                                                           
10 Wilhelm-Jung [supra 3] s.6. 
11 Wilhelm-Jung [supra 3 ] s. 8-9. 
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Enligt Cleary gör den ingen skillnad om man kallar den centrala upplevelsen “uppvaknandet 
av den gyllene blomman“, relaterar man erfarenheten till Gud eller till Vägen (Tao), eller 
kallar den “den heliga anden“, “Buddha-naturen“ eller “det äkta självet“. Som Tao Te Ching 
säger, "Namn kan beteckna, men de är inte alls fixerade termer." 
Bilden “i det mänskliga psyket öppnade gyllene blommans ljus“ används som ett uttryck av 
de många möjliga varianter. Egentligen hänvisar alla dessa termer till en erfarenhet som är i 
grunden outsäglig, d.v.s. apofatisk. Denna apofatiska erfarenhet beskrivs med suggestiva 
katafatiska aforismer även om den pragmatiska avsikten av de taoistiska och buddistiska 
lärorna är att framlocka upplevelser och inte att inpränta doktriner och dogmer. Därför har 
folk av andra religioner, eller med ingen religion alls kunnat successivt tillämpa de taoistiska 
och buddhistiska psykoaktiva tekniker utan att störa eller förstöra deras egna kulturella eller 
religiösa identiteter.12

     Denna metod är ganska enkel och lätt, säger texten, men det finns så många förvandlingar 
och olika förändrade tillstånd i anslutning till det att, som sagt, går det inte med ett enkelt 
hopp att plötsligt vara där. Denna människa som söker evigt liv måste leta reda på denna plats 
varifrån mänsklig natur (hsing) och liv (ming) ursprungligen sprang fram13. 
 
 
 
 
     
3.2. Fundamentala filosofiska och kosmologiska grunder varpå 
yogametoden vilar 
 
3.2.1 Det kosmiska växelspelet  
 Det finns en inneboende balans i Tao som utvecklas till verklighetens två grundprinciper, 
den ena polen blir den ljusa yang och den andra den mörka, eller skuggiga yin. Ur detta enkla 
motsatspar framställts också en hel kosmologi som är samtidigt mysterium och manifestation, 
kontrast och paradox. Kontrastprincipen innebär att varje fenomen i kosmoset är förnimbart 
och får mening genom sin kontrast.  
     Mindre abstrakt än yin och yang är begreppet Kreativ (Ch’ien, tre heldragna linjer) och 
Receptiv (Ch'ien och K'un, tre brutna linjer) - ifrån Förändringarnas bok (I Ching) , och är 
symboliserade som Himlen och Jorden. Genom en förening av Himmel och Jord, och genom 
de tvåfaldiga primärstyrkornas verksamhet (d.v.s. yangs och yins växelverkan inom 
aktivitetens fält styrd av Taos primära lag) utvecklas den yttre världens mångfald (’de tiotusen 
tingen’). Denna yttre förening är en spegelbild av befruktningsprocessen var mannens spermie 
representerar Himlen (yang) och kvinnans ägg Jorden (yin). När föräldrars spermie och ägg 14 
möts, förenas den blivande människans medvetande med dessa, drivet av sitt öde (karma). I 
människokroppen bevaras den himmelska essensen i energicentret i människans hjässa och 
den jordiska essensen i ett energicentrum som ligger fyra fingerbredder under naveln.    
     

                                                           
12 Wilhelm-Jung, [supra 3] s.5. Se också Cleary, Thomas THE SECRET of the GOLDEN FLOWER The Classic 
Chinese Book of Life / Translated, with introduction, notes, and commentary, by Thomas Cleary/ s.4. (New York 
1991) 
13 Wilhelm-Jung [supra 3] s. 24. 
14 Både tillhör till ching som är en av de tre ursprungliga livskraft som under livets och åldrandets förlopp 
degenereras till sperma och ägg. Se Siggstedt [supra ] s. 60. 
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Människan, som är en liten universum (hsiao t'ien-ti), i fenomenvärlden utvecklas till 
mångfald av individer. I varje individ är den centrala monaden bifogad som ‘livs princip’ men 
före födelsen, strax efter befruktningen separeras den till det bipolära fenomenet ‘mänsklig 
natur och liv’ (hsing och ming). Efter detta faktum förstår praktikanten att han eller hon inte är 
ett enhetligt väsen utan sammansatt, uppbyggd - liksom allt annat i fenomenvärlden - av Yang 
och Yin krafter. Denna dualism leder oavkomligen till strid både utanför och innanför 
människan själv. Skillnaden mellan de två grundläggande krafterna är så klar att även två 
olika själar manifesteras in i människan, animus och anima.15

     Människans existentiella aspekt är både delen och helheten. Att hon är delad ifrån de andra 
fenomenen i världen upplevs genom sin egen individualitet. För att människan ska kunna bli 
medveten om sin kosmiska odelbarhet behöver hon öva meditation, gymnastik, 
andningsövning mm. Dessa psyko-fysiologiska processer uttrycktes genom de dualistiska 
krafterna av yin och yang och beteckningar av trigram och hexagram, termer ifrån I Ching.  
 
3.2.2 I Ching - grund till filosofisk och praktisk alkemi  
Man kan urskilja två olika huvudområden när man talar om taoismen: taoismens urkund och 
filosofi jämte det taoistiska religionen.  
     Till taoismens urkunder finns några betydelsefulla verk såsom Lao Tzus och Chuang Tzus 
texter och spådomsboken I Ching.  
I Ching, (Förändringarnas bok)16 hör till Kinas äldsta klassiker och har åtnjutit samma 
anseende där som religiösa källskrifter i andra kulturer. Boken bygger på en annan 
uppfattning om tid och rum än den vi har i Väst, och den speglar också filosofin om 
händelsernas samband i ett universum där allt som händer är en del av en mystisk, inbördes 
förbunden helhet (Tao). Omkring 1920 började C. G. Jung experimentera med I Ching som 
spelade den avgörande rollen för utvecklandet av sin berömda idé om synkroniciteten. Det 
blev klart för Jung att det onekligen finns ett samband mellan det psykiska och fysiska 
händelseförloppet, ett s.k. akausal parallellism (synkronicitet).17

     I Ching opererar med de 64 hexagrammen som enligt den traditionella uppfattningen 
representerar tillsammans alla grundläggande kosmiska och mänskliga situationer. Systemet 
består av en uppsättning heldragna, representerande den manliga principen (yang) och brutna, 
representerande den kvinnliga principen (yin) linjer. Varje kombination av tre (trigram) eller 
sex (hexagram) linjer har en speciell grupp av betydelser som ger suggestiva, aforismatiska 
svar som måste uttolkas i det speciella sammanhanget. I boken symboliseras motsatsernas 
ständiga samband med varandra och varje fenomen orsakas av en kedja av händelser som har 
föregått den.  
     T'ai i chin hua tsung chih (Den gyllene blommans hemlighet) behandlar de alkemistiska 
processerna som sker i kroppen i förhållande till symbolerna i I Ching. Både I Ching och T’ai 
chin hua tsung chih grundas på denna mikro-makrokosmiska filosofi som, till viss del, är en 
vanlig egenskap alla kinesiska filosofiska riktningar. Denna åskådning är byggd på premissen 
att kosmos och människan, i den slutliga analysen, är underkastad samma lag; vidare att 
människan är en mikrokosmos och förbunden med makrokosmos. Samma lagar regerar för 
båda, och från den ena leder vägar till den andra. Psyke och kosmos är till varandra som inre 
och yttre värld. Därför deltar människan via sin natur i alla kosmiska händelser och är invärtes 
såväl som utvärtes genomvävd och genomsyrad av dem.  
Händelserna i världen och i kroppen har sitt ursprung och sin drivkraft i solens och 
planeternas kosmiskt styrda rörelser. Människan är mötespunkten för den kosmiska energins 
                                                           
15 Wilhelm {supra ] s. 12.  
16 Richard Wilhelm år 1924 gav ut sin egen översättning av I Ching som är en av den kinesiska kulturens fem 
klassiker och eventuellt den äldsta boken i den taoistiska traditionen. (Hans Granquist Filosofi i Kina s. 165.) 
17 Se Jung, Mitt liv s. 344-45. 
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ned- och uppstigning (Yin-Yang krafter). Yin-Yang krafterna verkar likt en dubbel spiral i 
människan som samtidigt rör sig nedåt mot Jorden (tre brutna linjer) och uppåt mot Himlen 
(tre heldragna linjer). 18  
    Utifrån den taoistiska filosofin framväxte ett system av mystik och magiska riter som 
byggdes på de planerade tolkningarna. Enligt interpretationerna de taoistiska texterna 
demonstrerar säkra potentialer till ett långt, till och med evigt liv. Efter att praktikanten blev 
bekant med grundförsatserna förstår han att hela universum cirklar, liksom planeterna kring 
solen och livskraften i människans kropp. Eftersom människan till sitt väsen är en ljusvarelse 
kan de kosmiska ljuspartiklarna som finns i människan samlas och även förenas med den 
harmoniska andningen. Det nedsänkande och uppstigande ljuset cirkulerar och skapar den 
lilla kosmiska cirkeln som har 12 viktiga punkter i kroppen.  
     Genom analogisk praktik börjar konstnären lära sig behärska tidsorganismen i kroppen, (de 
bioelektriska verksamheterna genom andningsövning, koncentration och meditation), 
kontrollera kroppens livskraft och medvetet efterlikna makrokosmos. 
 
3.3. Individuationens dynamiska processer 
  
3.3.1 Tao - den mikro-makrokosmiska helheten  
Jung tyckte att taoisternas metafysik var en slags symbolisk psykologi och uppskattade 
mycket den verkan som koncentrationen och meditationen visat sig ha i Kina, men han ansåg 
också att metoden som redovisas i Den gyllene blommans hemlighet inte passar till den 
västerländska människotypen pga. den grundläggande skillnaden mellan det västerländska 
och österländska sinnelaget. Han påpekar att det är mycket karakteristiskt av det västerländska 
tänkandet att det inte har motsvarande begrepp till Tao vilket taoismens grundare, Lao Tzu, 
använt som den slutliga världsprincipen. 
     Den stora svårigheten som den europeiska tänkaren konfronteras med - när han eller hon 
försöker tolka och förklara denna grundprincip (och även likartade texter) - är faktumet att 
den kinesiska författaren alltid börjar ifrån den centrala punkten som vi skulle kalla hans 
objekt eller mål. Det österländska sinnelaget är introvert, menar Jung, och det börjar med den 
absoluta insikten det har satt som mål (dvs. att känna och erfara den Yttersta Verkligheten). 
Därför söker den kinesiska författaren en fördjupning i själva källan till det Yttersta Varat 
(Tao).  
     Jung accepterar Wilhelm’s idé av Tao vilken här översatts som: “mening“, “att gå 
medvetet“ och “den medvetna vägen“.19 Detta överensstämmer också med faktumet, menar 
han, att “himlens ljus“ vilket enligt texten “vistas mellan de två ögonen“ och kallas “himlens 
hjärta“ används synonymt med Tao. Livet och den mänskliga naturen är förvarad i “himlens 
ljus“ och är de viktigaste hemligheter av Tao (här hänvisar Jung till Liu Hua-yang). “Ljus“ är 
medvetandets symboliska motsvarighet, och medvetandets natur uttrycks med ljusets 
analogi.20

“The Tao grows out of the individual“ - skriver han och hans slutsats är att både livet och 
medvetandet måste aktiveras, intensifieras och slutligen förenas med varandra i “det 
medvetna livet“, m.a.o. i Tao. 

                                                           
18 Wilhelm-Jung {supra] s. 10-18.  
19 Jung har även föreslagit Himlen, princip, naturkraft, livskraft och första orsak som alternativ översättningar. 
(Psychological Types,s.214.)  
20Richard-Jung, [supra 3] s. 98. 
26Wilhelm-Jung, [supra 3] s. 98. 133. 
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     Alltså enligt Jung täcker Tao det hela fältet av inre erfarenhet och innebär själslivets 
totalerfarenhet. På grund av detta är Tao identisk med den jungianska psykologins centrala 
begrepp, individuation. Jung är övertygad om att “redemption depends on the “work“ the 
individual does upon himself“ och ansåg att “om vi tolkar och identifierar begreppet Tao med 
metoden, eller det medvetna sätt på vilket det som var åtskiljt förenas på nytt igen, har vi 
kommit nära det psykologiska innehållet av konceptet Tao“.21

 
     Cleary accepterar inte Jungs yttrande om att västerländska och österländska psyken skulle 
vara olika och hänvisar till texten. Olika typer och former av andliga erfarenheter beror mer 
på själva sinnets art än på om människorna bor i väster eller öster. Vidare påstår han att texten 
inte handlar om ett slags introversion som Jung föreslog i sin kommentar.22

     När Cleary ger synpunkter på begreppet Tao han varken förklarar direkt eller försöker 
definiera dess innebörd eller mening. Han anser istället att denna taoistiska text (dvs. den 
gyllene blommans hemlighet) är en skriven form av en lära som ursprungligen var ordlös, och 
egentligen en esoterisk komponent ur processen som mottogs under en period av speciell 
koncentration. Han lägger tonvikten på den praktiska övningen och på egna erfarenheten av 
Tao.  "Since ancient times, those who realized spiritual immortality all communicated their 
teaching verbally, transmitting it from individual to individual" - står i Clearys översättning av 
originaltexten, som senare också introducerar en linje av lärare som successivt överfört den 
gyllene blommans hemlighet, och som sammanlänkar nuet med forntidens Väg (Tao). Cleary 
förklarar att Vägen identifieras med “essensen“ och med “den primära själen“ som följer den 
buddhistiska Chan skolans traditioner och den norra grenen av den “Comletely Real school of 
Taoism“. Han fortsätter med sin kommentar och skriver att essensen är öppen och rymlig, 
som himlen, och livet är kvantiteten av energi, precis som ljuset.23  
      
3.3.2 Anima och Animus  
I det här avsnittet börjar vi titta på hur Jung förklarar sin teori om människans kontrasexuella 
“beståndsdelar“ (Animus/Anima) som enligt honom den taoistiska texten också bekräftar. 
     Ordet hun - som är sammansatt av karaktären “moln“ och “demon“ - översattes av 
Wilhelm som “animus“ och Jung tycker att begreppet “animus“ för hun (“moln demon“)24 är 
träffande. 
 Jungs förklaring är att eftersom karaktären hun är en högre “själ av andning“ och tillhör yang 
principen betecknas den som maskulin och passar alltså bra ihop med hans uppfattning om 
“animus“. Efter döden stiger hun uppåt och förvandlas till shen, “expanderande och själv-
uppenbarande“ ande eller ett slags gudom. 
      

                                                           
 
22 Cleary [supra 5] s. 150-53. 98. 
23 Det finns likheter med kvantfysikens tankar som påstår att vårt fysiska universum är inte uppbyggd av 
“materia“, i stället dess grundkomponent är ett slags “essens“, en kraft som vi kallar energi. Materia är energi 
och ljuset kan beskrivas både som energi och som materia. Det betyder att det finns ett slags likhetstecken 
mellan himmel-essens-materia-liv-energi-ljus. Cleary,[supra 5] s.73. 76. Se också Chapra, F. Fisikens Tao 
(Götebort 1975) 
24 Begreppet ‘demon’ i sig har ingen negativ betydelse i den kinesiska folktron. 
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“Anima“,25 kallad p'o, tillhör den lägre, jordbundna och kroppsliga yin principen, betecknas 
som feminin i sin karaktär. Efter döden sjunker den nedåt och förvandlas till kuei (ond 
demon), alltså ett slags spöke, “en som återvänder“ (till jorden).26 Faktumet, att själens 
“animus“- och “anima“-del efter döden fortsätter åt olika håll - helt oberoende av varandra - 
visar att för det kinesiska medvetandet är “animus“ och “anima“ kännetecknande för psykiska 
faktorer vilka har markant olika effekter – menar Jung. Trots att de ursprungligen är förenade 
i “den sanna mänskliga naturen“ inne i “Skapandets hus“ (d.v.s. i Himlen), de är ändå två 
olika entiteter i den manifesterade världen (på Jorden). Den är ’animus’ “vilken vi har 
mottagit ifrån den stora tomheten och som är identisk i sin form med den primära 
begynnelsen“, hänvisar Jung till texten.  Anima, å andra sidan, är “energin av de tunga och 
grumliga“ som klamrar sig fast vid den kroppsliga, köttliga hjärtat. “Begär och ingivelser till 
ilska“ är dess effekter. “Vem som helst vaknar dyster och retlig på morgonen ... är redan 
fjättrad av animan.“ 
     Alltså, för en psykolog, förklarar Jung, är “anima“ inte ett transcendentalt väsen utan i 
stället någonting som ryms inom upplevelsens värld. Mannens affektiva karaktär har feminina 
drag och detta psykologiska faktum gav upphov till den kinesiska läran av p'o-själen, såväl 
som till hans egen begrepp av ’anima’. Djupare introspektion, eller extatiska upplevelser 
avslöjar existensen av en kvinnlig figur i det omedvetna och därför det kvinnliga namnet 
“anima“, psyke, eller själ. “Anima“ kan även definieras som en “imago“, eller urbild eller 
urtyp, men också som ett resultat av mannens alla erfarenheter med “kvinnan“ (med det 
kvinnliga). Den medvetna sidan av kvinnan korresponderar till mannens känslobetonade del. 
Sinnet (‘mind’) bestämmer kvinnans “animus“, och på samma sätt som mannens ’anima’ 
består av underlägsna relationer (“inferior relatedness“), full av påverkningar, består kvinnans 
“animus“ av underlägsna omdömen och fördomar.27

     Alltså, “animan“ i mannen är en personifikation av det omedvetna generellt, och därför en 
bro till det omedvetna. Det västerländska sinnet (“mind“) är baserat helt på det personliga 
medvetandets ståndpunkt - fortsätter han – medan det österländska sinnet är grundat helt på 
det omedvetna och därför ser Öst på medvetandet som en framväxt ur det omedvetna. Här i 
västerlandet struntar vi i att “mörkret födde ljuset“ d.v.s. att det medvetna kom fram ur det 
omedvetna. Vi försöker alltid identifiera psyket med medvetandet, eller åtminstone försöker 
framställa det omedvetna som en avledd, eller en effekt av medvetandet (som till exempel i 
den freudianska ‘repression’s teorin). 
     På grund av vad diskuterades ovan menar Jung att lösningen är att det omedvetna måste 
beaktas, dess figurer förstås som aktiva kvantiteter28 och depersonaliseras, dvs. “subjugating  
the anima“, som texten uttrycker det. Det innebär att vi möter vårt inre mörker och samtidigt 
inser vi de aspekter av oss själva som vi har projicerat på andra. Därmed, menar Jung, bygger 
han upp en psykologi, en vetenskap vilken ger Väst nyckeln till okända trakter som öst har 
funnit ingång till blott genom onormala psykiska tillstånd.29

 

                                                           
25 Många år innan Wilhelm skickade Jung denna text, har han använt begreppen ‘anima’ i sin Essays on 
Analytical Psychology som på ett sätt är analog till den kinesiska definitionen av p'o, och som Jung starkt 
betonar är naturligtvist helt frånsett av några metafisiska premisser. Men hur Wilhelm förklarar termen ‘animus’ 
är ganska olikt Jungs animus/anima teori. 
26 I allra äldsta tid har dock ordet kuei inte enbart den onda betydelse, men istället var tidigare mer indifferent 
och den onda betydelsen har bara senare fått. 
27 För mer detaljer hänvisar Jung läsaren till sin Essays on Analytical Psychology 
28 Jung menar att det inte är vi som personifierar animan men i stället har de personliga natur alldeles ifrån 
början. 
29 Wilhelm-Jung [supra ] s. 115-21. 
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    Cleary finner det mycket underligt att Jung föreställde sig, genom sitt eget försök att 
spekulera över meditationen, att Taoister anlände vid ingången till en vetenskap av psykologi 
“genom onormala psykiska tillstånd“. 
 Det är värt att notera i anslutning till det, skriver Cleary, att Jung även funnit sen medeltida 
barock-kristna alkemistiska verk förbryllande men gjorde ingen öppen anklagelse emot deras 
normalitet, alltså är hans uttalande partiskt. T.ex. begreppen “högre och lägre själ“ fångade 
speciellt Wilhelms och Jungs uppmärksamhet på grund av deras Kristna bakgrund och 
intresse.  
Wilhelm använder begreppet anima för lägre själ och animus för högre själ och associerar 
dem till yin och yang. Jung fortsätter sedan i detta överdrivande och förvränger även ännu mer 
i sin egen avhandling av kvinnlig och manlig psykologi. Ingen av dessa idéer når hjärtat av 
den som verkligen diskuteras i vår text - menar Cleary och förklarar: Idén att kroppen är 
skapad av riktad uppmärksamhet är typiskt buddistiskt, men den finns även i den taoistiska 
skolan, ett resultat av buddistisk påverkan. I denna text betyder "lägre själ" helt enkelt känslan 
av närvaro i en fast kropp i en fysisk fast värld. Så länge man håller fast vid denna känsla, är 
man fångad i det lägre själstillståndet som är utsatt för omgivningens slumpvisa påverkan. 
Därför talar texten om "medvetandets avbrott" i mening av uppmärksamhetens 
tillbakadragande från den fasta och statiska världen för att medvetandet ska kunna befrias 
ifrån de slumpvisa, yttre influenserna. Syftet med det är att skapa ett mindre klibbigt och mer 
flexibelt, flyktigt och gränslöst medvetande som är oberoende av temporala händelser. Alltså 
"upplösandet av den lägre själen" betyder avskiljandet ifrån känslan av den fysiska existensen.  
     Som senare texten klargör, det finns ingen lägre själ som är i substans annorlunda från den 
högre själen. De båda är aspekter av den samma själ och som på ett artificiellt sätt isolerades 
ifrån varandra pga. det förvirrade mänskliga sinnet. När energin frigjorts ifrån det överdrivna 
fastklamrandet av kroppen, eller “lägre själen“, kan den användas till att återställa och 
fullständiga den “ursprungliga anden“ (primal spirit). Jung tar inte det övermedvetande 
(primal spirit) i betraktande och eftersom hans “kollektivt omedvetna“ fortfarande har form, 
måste den ifrån den primala andens synvinkel vara klassificerad som “lägre själ“ och tillhör 
därmed fortfarande det vanliga sinnet (“ordinary mind“) även om han felaktigt trodde att det 
universellt medvetande är identiskt med det omedvetna.30  
 
 
 
3.3.3 Primal-ande och medveten-ande 
Enligt Jung är större delen av människans själsliv fördolt och därmed okänt. Arketyper som 
Anima-Animus, Skuggan och Självet31 tillhör det nedärvt minne som härstammar från det 
kollektivt omedvetna. Jung utvecklade en dynamisk psykologi som uppmanar människan att 
försöka få veta mer om sig själv. När hon tar ett modigt steg och börjar blicka inåt 
oundvikligen upptäcker hon dolda aspekter av sig själv (Skuggan, Animus-Anima, Självet) 
som leder till värdefulla insikter om sig själv och om världen runt omkring henne. Att bli 
medveten om sin egen projektion är det mest avgörande steget i självkännedomen pga. att 
annars det omedvetna stoftet omedvetet projiceras i objektet och därmed subjektet identifierar 
sig med objektets innehåll (objektet psykologiseras). Det är anledningen, menar Jung, att 
växter och djur kan uppträda som människor i primitivas världssyn; människan är sig själv 
men samtidigt också djur och allting blir levande med spökar, andar och gudar.  

                                                           
30 Cleary [supra ] s. 82-5. 
31 Självet behandlas senare under titeln Uppfyllelsen.  
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Naturligtvist den civiliserade människan betraktar sig själv som en, som står omätbart över 
dessa föreställningar, fortsätter Jung. Istället ofta identifierar hon sig med sina föräldrar, eller 
hon identifierar sig själv med sina reaktioner och fördomar och - utan att skämmas - anklagar 
andra för saker som hon inte vill se i sig själv. Med ett ord, även hon är bedrövad med en rest 
av primära vanmakt, eller “non-differentation“ mellan subjekt och objekt. Via kraften av 
denna vanmakt, hålls människan i träldom av oräkneliga fördomar, anklagelser och 
omständigheter, som fullständigt påverkar och styr henne.32  
     När Jung behandlar metoden som ska befria människan ifrån psykiska och fysiska 
komplikationer beskriver han en process (individuationsprocessen) vilkens mening är “to 
create a unity of being which is universally felt as ’liberation’“. Han menar att det medvetna 
inte kan uppnå en sådan symbolisk enhet p.g.a. att medvetandet är partiskt och känner endast 
sitt eget innehåll men känner inte dess motståndare, det kollektiva omedvetna , som i sin tur 
inte förstår medvetandets språk. Därför är det nödvändigt att använda de magiska symbolerna 
vilka innehåller det omedvetnas primitiva analogier och därmed talar de direkt till det 
omedvetna.  
     Det omedvetna kan nås och uttryckas endast via symboler, hävdar Jung, och det är orsaken 
till varför individuationsprocessen aldrig kan genomföras utan symbolerna. Symboler är det 
omedvetnas primitiva uttrycksform, men samtidigt är de idéer som motsvarar och återspeglar 
den högsta intuitionen som skapats av medvetandet. Symbolen för självet (som enligt Jung är 
människans centrum) är en sådan magisk uttrycksform, och om “den“ för ett ögonblick skulle 
ta form skulle man kunna uppfatta den som ett mandala-motiv,33  skriver Jung, och 
presenterar flera mandalor på slutet av sin kommentar vilka hans patienter såg i sina drömmer 
och senare nedtecknade.34

     Alltså, först blir man medveten av de olika innehållen i det omedvetna som senare 
integreras i det medvetna genom arketypiska symboler. Denna process ska successivt leda till 
psykisk helhet och balans som mandalasymbolen bl.a. står för.  
     Cleary påpekar att skillnaden mellan den primal anden och den medvetna anden är den 
viktigaste idén i den taoistiska psykologin och förklarar att den medvetna anden är ett 
komplex av medvetandets olika modifikationer, medan den primal anden är medvetandets 
essens och väsen. Enligt Cleary har Jung inte fått en klar teoretisk förståelse av denna upplaga 
och menar att vad Jung tillskriver det "omedvetna " skulle i taoismen fortfarande ansetts vara 
en del av den mänskliga mentalitetens medvetande och inte essensen35 som "överträffar den 
primal organisationen."36 Cleary beskriver den medvetna anden som “inlärd och historiskt 
betingad“ och den primal anden som “ursprunglig och universal“.  
Han förklarar på följande sätt vad han menar: “Tre riken“37  – som texten talar om - är en 
buddhist term. Rikena är domäner av begär, av form och av formlöshet, och representerar 
totaliteten av betingade upplevelser från det grövsta till det mest subtila. Denna mystiska 
perception som texten relaterar till går bortom dessa - fortfarande intellektuella - distinktioner. 
Den går bortom tid och rum, bortom subjekt och objekt, bortom de inre och de yttre världarna. 
Den överskrider alla dessa kategorier och pekar mot det yttersta eller egenskapslösa.  

                                                           
32 Wilhelm-Jung [supra 3] s. 123-24. 
33 För mandalasymbolikens betydelse se supra 22.  
34 Wilhelm-Jung [supra 3] s.107. 
35 Vägen (Tao) identifieras med essensen och med den primära själen som följer den buddhistiska Chan skolans 
traditioner och den norra grenen av den “Comletely Real school of Taoism“. Se Cleary [supra 5] s. 73. 76. 
36 Cleary [supra ] s. 120. 
37 Dessa tre kategorier ofta tolkas som materia-psyke-ande eller undermedvetet-självmedvetet-övermedvetet, men 
även som instinkt-förnuft-intuition.  
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Skillnaden mellan det sistnämnda och de andra förenämnda är analog med skillnaden mellan 
att vara medveten “om något“ och “själva“ medvetandets väsen (det rena medvetandets 
essens). När vår text säger att essensen överträffar den "primala organisationen" betyder det 
att den via sin natur är primära än även det grundläggande exempel av form vilken 
medvetandet är subjekt till. För att uttrycka det i jungianska termer – skriver Cleary - betyder 
detta att essensen av den primal anden är bortom, eller djupare även än det kollektiva 
omedvetnas subtila arketyper.38  
     Wilhelm, som enligt Cleary tycks ha väldigt lite kännedom om buddismen, skriver i en not 
under texten att tre riken, eller "tre världar" som han översätter dem, är "Himlen, jorden, och 
helvetet". Jung's arbete kring arketyperna och drömmarna skulle ha förmått kolossalt mycket 
ifrån en verklig förståelse av dem riktiga buddistiska begreppen av tre riken eller världen –
menar Cleary – för att, som det visar sig, Jung tycks ha inte kunnat urskilja klart dessa 
domäner av upplevelser. De flesta av hans arbete framträder att kretsa kring gränserna mellan 
formens och begärens världar och den formlösa medvetandets rike tycks ha varit obekant för 
honom. Det är mycket sannolikt att Wilhelm's kristna bakgrund påverkade hans tolkning av 
denna term39.  
 
 
 
3.3.4 Uppfyllelsen   
Freud studerade egot som personlighetens dominerande organisationsprincip och därmed det 
vakna medvetandet som nyckeln till personlig integrering, medan beskrev Jung jaget som 
personlighetens centrum. Det ursprungliga jaget, som finns vid födelsen, är den centrala 
arketypen och som ger senare upphov till egot och andra komplex. Det jungianska jaget är 
centrum för personlighetens energifält vilken, enligt Jung, har tre olika betydelser (ett centrum 
- transpersonellt; en mellannivå - associativt och interpersonellt; och en periferi - det 
personliga egot). Jungs viktigaste referens till jaget är en integrerande och omvandlande 
aspekt (Självet) som (genom individuation blir) en levande representant av det gudomliga. 
Han betonar den personliga erfarenhetens betydelse och när han analyserar individens 
religiösa värld beskriver han uppfyllelsen som ett slags psykiskt tillstånd. 
     Jung definierar detta tillstånd som “a detachment of consciousness from the world,“ och 
preciserar upplevelsen som själva medvetandets tillbakadragande till en punkt som tillhör mer 
världsalltet än till människan själv. Han menar att detta avskiljande är någonting som han är 
van med och tom är insatt i sin praktik. Han påstår att “det är en terapeutisk effekt par 
excellence, som jag använder, och arbetar med mina studenter och patienter“.  
Han förklarar denna förvandlingsprocess på följande sätt: Om vi kan leva så att det medvetna 
och det omedvetna (eller det instinktiva kravet) igenkänns, då förändrar den totala 
personlighetens tyngdpunkt sitt läge. Den punkten upphör att existera i egot, vilket är endast 
medvetandets mittpunkt. Istället blir det förlagt i en punkt som vi kan kalla Självet, som består 
av summan av de medvetna och omedvetna processerna.40  
     Sedan redovisar Jung mandala-symboliken och dess betydelse samt presenterar några av 
dessa mandalor som hans patienter målade. Rättesnöret är i hans förklaring att centrumet i 
individen är Självet som människan måste förstå å ena sidan i belysningen av sina egna 
erfarenheter och å andra sidan i ljuset av det kollektivt omedvetna.   
      

                                                           
38 Cleary [supra ] s. 78. 
39 Cleary [supra ] s. 78. 
40 Wilhelm-Jung, [supra ] s. 122-24. 

 16



När Cleary redovisar centrumets innebörd hänvisar han till samlingen I Ching Mandalas och 
refererar till mästaren Liu I-ming – som tillhör den “Complete reality of  Taoism“ skolan. Liu 
betonar centrumets subtilitet och påpekar att denna mentala posering som hjälper fokusera 
praktikantens uppmärksamhet till centrumets brännpunkt är mycket finurlig. Han förnekar 
dock idén att det skulle finnas någon fysisk lokalisering av centrumet som detta Wilhelm-Jung 
version föreslog. Liu säger istället att den har varken lokalisering eller fixerad position.“ Look 
for it and you cannot see it, listen for it and you cannot hear it. Try to grasp it and you cannot 
find it. It is not easy for people to see this center, not easy for them to know it. It cannot be 
consciously sought, it cannot be mindlessly kept. If you seek it consciously, you fall into 
forms;if you keep it mindlessly, you enter into empty silence. Neither of these is the central 
way."41  
     Praktikantens helhets- och helighetssträvan går istället ut på att vara obunden från alla 
aktiva och medvetna ansträngningar (wei wu wei). Den centrala upplevelsen, den väsentliga 
tråden i Den gyllene blommans hemlighet som restaurerar den direkta kontakten med 
essensen, med källan till den äkta kännedomen (source of awareness), beskrivs med metoden 
’ljusets bakåt cirkulation’.42 Denna operation genomför växlandet från det begränsade sinnets 
betingade medvetande till den primal andens befriade sinne. Den som upplever denna 
extatiska enhet med den primal anden når därmed sällhet och blir delaktig av dess evighet.43

     Intuitionen, som kunskapskälla, tillhör den primal anden medan intellektet tillhör den 
medvetna anden. Taoismens essentiella funktion är att rena och förfina den medvetna anden 
så att den kan återförenas med den primal anden. I Chan buddismen är den primal 
ursprungliga anden även känd som värd medan den betingade medvetna anden kallas gästen. 
Den ursprungliga primal anden är mästaren och den medvetna anden är tjänaren. Tjänaren 
kommer och går, mästaren stannar. Illusionen (“self-delusion“) händer automatiskt när 
tjänaren har tagit över styret från mästaren; själv upplysningen (“self-enlightenment“) äger 
rum när mästaren har återfått sin självbestämmanderätt i centrumet.44  
 

 

                                                           
41 Cleary, [supra ] s. 92. Denna afforismatiska skildring är mycket likt den grekiska alkemisten Zosimos’ (ca 300 
efter Kr.) beskrivning av de Vises sten:  
     Denna Sten som inte är en sten/Ett dyrbart ting som saknar värde./Ett ting av många former som saknar 
form/Detta okända som är känt av alla.     
42 Idén är att eftersom - enligt läran - materiet med sitt enorma fysiska energihav ur den kosmiska andningen 
kristalliserades ur, den “bakåt cirkulerande andningen“ ska tvinga  materiet att återvända  till sitt 
ursprungstillstånd.  
43 Cleary, [supra ] s. 138-39, 80. 
44 Cleary, [supra ] s. 138-39, 147. 
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4. Avslutning 
 
4.1 En komparativ analys 
Jung har studerat alkemistiska verk tidigare men han själv påstått att “först genom texten i den 
Gyllene blomman har alkemins väsen kommit närmare“45. För Jung var dessa alkemistiska 
instruktioner som texten innehållit, ett grundläggande bevis på att de gamla vise visste hur 
man kunde slå en bro över luckan mellan medvetande och liv helt enkelt därför att de 
kultiverade båda. Jung trodde absolut på att på detta viset ‘smältes’ sheli, den odödliga 
kroppen, ut och då “fullbordats den stora Tao“.46 Men det som intresserade honom mest var 
att dessa instruktioner i traktaten påminde honom om individuationsprocessens faser och 
framför allt att övningarna kulminerade i upplevelser som kännetecknats av en framträdande 
mandalasymbolik47.  
Efter vad som hände med Wilhelm48 och vad Wilhelm hävdade i sin kommentar 49 antog Jung 
att västerländska och österländska psyken skulle vara annorlunda. Han försvarade idén att 
västerlänningar borde utveckla en egen meditationsteknik och därför utvecklade han sin nya 
tolkning av alkemin som en hemlig form av helig psykoterapi. Han menade att patienten är i 
stort behov av en bestämd religiös träning som han kallade individuation. 
     Hos Cleary finns det ingenting sådant vad Jung kallar “ett västerländskt och ett 
österländskt psyke“ och menar att handlingar och reaktioner är lika hos båda. Vad som gör 
skillnaden är praktiken som leder till erfarenhet av autentiska upplevelser, förnimmelser som 
går bortom intellektuella distinktioner.   
     Jung var på det klara med att texten (Den Gyllene blomman) i symbolisk och allegorisk 
form i själva verket beskriver människans andliga mognad och att denna mognadsprocess 
förbinder människan med livets andliga dimensioner och hjälper henne att finna Självet, det 
gudomliga inom henne. Jungs individuationsprocess (som likställs av honom i sin kommentar 
med Tao) likt en reducerad version av de omvandlingar som, enligt Cleary, sker på en högre 
plan. Jung insåg på en andlig nivå att den mystiska förnimmelsen går bortom dem 
intellektuella distinktioner men eftersom han saknade praktiska erfarenheter insåg han inte 
“den Yttersta Verkligheten“ eller essensen som texten talade om. Hans försök att förklara Tao 
tyder på att han inte insåg faktumet att ingen psykologisk teori kommer någonsin ens i 
närheten av detta begrepp.  
     Cleary är klart medveten om faktumet att även om Tao rymmer både ting och skeenden 
kan man ändå inte beskriva “den“ med vare sig de ena eller de andra. Han påstår att Jungs 
“mandalaartade förnuft“ var ett resultat av att Jung inte hade riktig kännedom av buddhismens 
innre lära och att Jung inte hade möjlighet att läsa originaltexten. Det förvärrade situationen 
för Jung att han ganska ofta fick helt felaktiga ledtrådar ifrån Wilhelm. Jung missförstod det 
djupaste budskapet i denna text och försökte även kategorisera och strukturera essensen som 
radikalt saknar struktur.  

                                                           
45 Jung,  Mitt liv  s. 190. 
46Wilhelm-Jung, [supra 3] s. 98.  
47 Jung, Psykologi och alkemi s. 10. /En mandala är en karta över psyket och kosmos, som guidar den som 
mediterar genom de många nivåerna av varande och upplevelse mot upplysning. 
48 Wilhelm dog ett år efter att han översatt texten (1930). Enligt Jung problemet uppstod pga. den inre konflikten 
mellan medvetandet och det omedvetna, “vilken i hans fall tog sig uttryck som en konflikt mellan öst och väst“. 
Jung, Mitt liv s. 348.  
49 Wilhelm-Jung [supra 3] s.4. 
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Enligt Cleary är essensen helt dimensionslös, transcendent och evig. Tao (essensen) är helt 
och radikalt över och före varje form av utarbetad begreppsapparat. I buddhismens anda 
gestaltar Cleary essensen av den gyllene blomman som ett “skeende“ utan attribut och utan 
egenskap som inte kan reduceras empiriskt eller förklaras riktigt med hjälp av psykologiska 
termer.  
     Jungs identifikation av begreppen po och hun med arketypen anima och animus är 
missvisande. Jungs identifiering av po principen med anima begreppet (och därmed den 
feminina) stämmer inte enligt Cleary. Själva redogörelsen av anima som en “lägre själ“ vilken 
förvandlas till en demon efter döden är absurd. Texten talar om bevittnande och inte om ett 
slags behärskning, bemästring eller “subjugation“ av den “lägre själen“.50 Detta 
hierarkiserande tillhör det västerländska vetenskapliga förnuftet och dess starkt maskulina 
framtoning medan detta hierarkiserande är helt och hållet frånvarande både i buddhismen och 
i taoismen. Cleary betonar att det inte finns någon lägre själ, varken i texten eller i taoist-
buddhistiska läran, som är i substans annorlunda från den högre själen. De “båda“ är aspekter 
av den samma själ som på ett onaturligt sätt isolerades ifrån varandra pga. det 
hierarkiserande51 mänskliga sinnet. Det finns en skiktad ordning i världen som människans 
sinne observerar, graderar och kategoriserar men dessa kategorier tillhör endast sinnet (den 
medvetna anden) och inte ordningen. Jung fasthöll sitt omdöme i detta sammanhang i grund 
förbunden med den västerländska vetenskapen och därför är hans kommentar mer sarkastisk 
och dogmatisk än självironisk och aptitlig.  
     Dessutom påverkades Jungs tolkning inte bara av vetenskapens “newtonicitet“ men också 
den västerländska kristenomens förhärskande livssyn som blandades med Wilhelms fel 
översättning. Denna påverkan är mest påtaglig när dem “tre världarna“ - som Wilhelm 
översatt som “Helvete, Jord, Himmel“ - behandlas eller bättre sagt ignoreras av Jung. En rätt 
analys av dessa tre världar, som enligt Cleary handlar om tre medvetandestadier, kombinerat 
med den autentiska upplevelsen av essensen skulle ha övertygat Jung om en beständig 
Verklighet (taoismens Tao) som “står“ bakom medvetandets synliga stadier. Jung satt 
likhetstäcken mellan psyke och materia 52 och enligt den buddhistiska skolan kommer dem 
föränderliga tillstånd (både psyke och materia) från den oföränderliga och beständiga 
essensen (shunya “tomhet“ eller “utan egenskap“) bakom dem. Uttryckt med psykologiska 
termer skulle de tre världarna motsvara undermedvetna, självmedvetna och övermedvetna 
stadierna. Studiet av detta övermedvetna blev lämnat därhän av Jung på grund av alla dessa 
faktorer som jag nämnde ovan.  
      

                                                           
50Att den feminina principen måste behärskas och bemästras påminner oss mer om the Royal Society’s program 
beskriven av dess “Scientific Priesthood“ (med Francis Bacon i spetsen) på 1600-talet. Som Georg Henrik von 
Wright påpekar mycket rätt: den vetenskapliga attityden såg på naturen som en kvinna som vetenskapsmannen 
skall betvinga och pressa henne till fullständig underkastelse.  Se v Wright Vetenskapen och förnuftet s.65 
(Borgå 1987). Mer ingående om detta se Merchant, C. The Death of Nature:Women, Ecology and the Scientific 
Revolution.  s. 169  (London 1982).   
51 Ordet hierarki kommer från grekiskan som betyder “heligt styre“ och utvecklades av kyrkan: påvens styre över 
ärkebiskopana och prästerna, eller Guds styre över ärkeänglarna och änglarna osv.   
52 Som han skrev i ett senare verk “Eftersom psyke och materia finns i en och samma värld och dessutom står i 
kontinuerlig kontakt med varandra … är det inte bara möjligt utan till och med ganska troligt att psyke och 
materia är olika aspekter av en och samma sak“. C.G. Jung, On the Nature of Psyche. Citerad i D. Zohar & I. 
Marshall, SQ Själens intelligens s.79. 
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En väsentlig fördel hade Cleary genom att han både översatt och praktiserade Den gyllene 
blomma metoden. Cleary påstår att man inte kan lära sig denna mystik genom att studera, läsa 
böcker och analysera.53 I Clearys kommentar framkommer det mycket tydligt att man måste 
utöva mystik för att kunna göra sig en föreställning om vad en mystisk text talar om. Jung 
praktiserade inte metoden, han följde inte dess disciplin och utövade inte meditation för att 
komma in i dessa olika medvetandetillstånd som texten talar om.   
     Jung beundrade textens innehåll men förmodligen förstod han inte dess metafysik. Enligt 
Jungs teori om de fyra grundfunktioner54 tillhör intuition varseblivningsfunktionerna (talar 
om för oss vad som händer och förmedlar information). Han definierar intuitionsbegreppet 
som “en psykologisk grundfunktion“ som är “utmärkande för den infantila och primitiva 
psykologin.“55  
     Mystiker talar ofta om tre olika kunskapskällor som sannolikt motsvarar buddhismens tre 
världar. Dessa tre källor är instinkt, förnuft och intuition. Enligt Clearys kommentar tillhör 
intuitionen den primal anden och är den absolut renaste och högsta källa för den levande 
kunskapen56 medan intellektet tillhör den medvetna anden (förnuftets värld). Den 
österländska visheten postulerar att en människa med stark intuition har djupare kontakt med 
medvetandet och inbördes sammanhang, inte bara intellektuellt utan direkt. Direkt kontakten 
till kunskapens källa (genom spontanitet och intuition) skapar en direktkänsla i människan av 
oupplösligt enhet med alltet, med Tao. Taoismens viktigaste funktion enligt Cleary är att rena 
och förfina den medvetna anden (sinnet) så att den kan återförenas med den primal anden. 
Detta innebär ett dimensionsskifte från den andra världen (formens värld) till den tredje 
världen (dvs. den formlösa världen).    
     Slutligen, i enlighet med Jung kulminerade dessa övningar i upplevelser som 
karakteriserats av en framträdande mandalasymbolik, en motsvarighet till Självet. Självet för 
Jung betyder det mänskliga psykets yttersta potential som “tillhör mer världsalltet än 
människan“ men ändå har en typ av form (Självet som arketyp). Enligt Clearys tolkning tyder 
mandalan på “ett medvetande utan innehåll“ som bl.a. mästaren Liu I-ming också bekräftar. 
Detta faktum innebär att den andliga resan går vidare till mer subtila terränger än den 
jungianska Självet. Denna terräng är en andlig upplevelse som är svårbeskrivbar pga. att i vårt 
vanliga tillstånd kan vi inte förstå den. Vad vi kan säga är att denna upplevelse stödjer 
påståendet att en föreställning om ett sammanhängande Själv inte har någon objektiv giltighet. 
Upplevelsen bekräftar att i sin omedelbara sinneserfarenhet finner praktikanten bara en 
ständig ström av intryck, förnimmelser som avlöser varandra ibland ofattbart snabbt, men där 
finns det aldrig något som motsvarar ett sammanhållande Själv. Denna upplevelse leder 
praktikanten till en klar insikt som befriar medvetandet från allt innehåll. I den snurrade 
världen uppstår plötsligt en orörlig punkt som beskrivs med den gamla kosmiska 
symbolismen om världsaxeln. Enligt denna beskrivning hamnar praktikanten vid 
himmelpolen, vid “den mirakulösa platsen där allt har sitt ursprung“ och förvandlas till en 
“Buddha sittande på en lotus“.57  

                                                           
53 Alltså utan egna erfarenheter de olika beteckningarna har endast intellektuella betydelser utan existentiellt 
innehåll. 
54 Dvs. förnimmande, kännande  ,intuition och  tänkande. 
55 Jung, Psykologiska typer s.164-65. (Falun 1993) 
56Det finns många andra källor som påstår det samma. Se Rousselle,E. ZUR SEELISCHEN FÜHRUNG IM 
TAOISMUS  s. 4. (Darmstadt 1962); Lama A. Govinda FOUNDATIONS OF TIBETAN MYSTICISM s. 74-5. 
(York Beach, USA 1969); Sw. Akhilananda Indisk psykologi s. 130-5. (Stockholm 1957). 
57 Cleary [supra 5] s. 108., Rousselle,E. ZUR SEELISCHEN FÜHRUNG IM TAOISMUS  s. 19. (Darmstadt 
1962) och Paul Carus Early Chinese Astrologi and Occultism s. 69. (Bombay 1989). 
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Men han är också “den som leder sitt land med hjälp av rättfärdigheten“ och därför “kan (han) 
förliknas vid den norra polstjärnan, vilken står orubblig; alla stjärnor vänder sig mot den 
(Samtalet med Konfucius II.1.)“.58 Polstjärnan pekar mot alla dessa odödliga som kallades i 
början som chen-jen (“sanna människor“), shen-jen (“andemänniskor“), yü-jen (“befjädrade 
människor“) och väsen som kunde flyga (hsien-jen).  
Dessa metaforer fortfarande tillhör den teoretiska delen av erfarenheten. Med den praktiska 
erfarenheten förstår “den upplevande“ att, trots alla försök att skildra upplevelsen, är endast 
ens bevittnande medvetenhet, det andliga betraktandet (primal anden) kvar “där“ i all evighet. 
Där finns och har alltid funnits bara ljus, Den Gyllene Blomman.    
 
 
   
4.2 Sammanfattning      
“Orient und Occident 
Sind nicht mehr zu trennen.“ 
(J. W. von Goethe)  
  
Wilhelm var den person som hittade texten och som först översatt den på ett västerländskt 
språk år 1928. Han har både översatt och kommenterat bl. a. I Ching, Den gyllene blommans 
hemlighet, Tao te king mm. och därmed var han insatt i att göra Kinas själsliga skatter 
åtkomliga för Europa. Då var Europa fortfarande nybörjare i förståelsen av Österlandets 
visdom och de kristna formerna och aspekterna påverkade hans uppfattning om den. Dogma 
och känsla stred med varandra i honom “vilken i hans fall tog sig uttryck som en konflikt 
mellan väst och öst“, konstaterade Jung. Detta tvivel påverkade själva Jung också som 
beundrade österlandets stora filosofer – som han nämnde dem – men han hade en oförsynt syn 
på deras metafysik. Jung har studerat alkemistiska verk tidigare men han själv påstått att 
“först genom texten i den Gyllene blomman har alkemins väsen kommit närmare“59.  
     Denna text - som heter T'ai I Chin Hua Tsung Chih (Den gyllene blommans hemlighet) 
tillsammans med Hui Ming Ching (Medvetandets och Livets Bok) - är en samling av ett slags 
aforism och innehåller förklaringar - med suggestiva, esoteriska terminologier - av praktisk 
betydelse som behandlar de alkemistiska (ev. fysiologiska) processerna. Dessa framförda 
tekniker antyder varken hjälp ifrån eller närvaro av en gudom eller gudomlig kraft, istället är 
det insiktens ljus som ger en direkt upplysning till utövaren. Med i texten finns även ganska 
detaljerad beskrivning av faror och villovägar som väntar på den ouppmärksamme 
praktikanten. 
     Det blev klart för Jung “att alkemin i symbolisk och allegorisk form i själva verket 
beskriver människans andliga mognad“ och att denna mognadsprocess förbinder människan 
med livets andliga dimensioner och hjälper henne att finna Självet, det gudomliga inom 
henne. Denna inre erfarenhet av “förening med det gudomliga“ var enligt Jung det mest 
värdefulla och viktigaste målet i livet. Därför försökte Jung i sin moderna psykoterapi ge en 
högre religiös bakgrund vid avlägsnandet av konfliktorsaken. Enligt Jungs tolkning omskapar 
och genererar den gyllene blommans metod kroppens energi för att, å ena sidan, människan 
ska kunna komma ur olika själsliga tillstånd som hon blivit fångad i (Projektion, Skuggan, 
Personan, Animus-Anima), och å andra sidan för att kunna nå fram till något hon var avskuren 
ifrån (det gudomliga Självet). 

                                                           
58 Men vad är rättfärdigheten? “Mästaren sade: Trehundra stycken är i Dikternas bok, men en enda rad kan 
sammanfatta dem alla: Hys inga onda tankar (Samtal med Konfucius II.2.)“ Tolkade av Alf Henrikson och 
Hwang Tsu-Yü, (Stockholm 1966).     
59 Jung,  Mitt liv  s. 190. 
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     Enligt Jungs “mandalalogik“ är universum en sammanknuten helhet som bildar mönster 
med betydelseenheter (arketyper) som skall vidare komma till uttryck genom symboler, och 
har en strukturerad dynamisk process som likt individuationsprocessen. 
Individuationsprocessen är identisk med Tao och spjälorna på processens stege är stadier i den 
stora evolutionen och är stadier i människomedvetandets tillväxt och dess utveckling. När 
medvetandet utvecklats till sitt högsta tillstånd blir människan en odelbar individ, en 
representant av det gudomliga Självet. 
 
Sexti år efter att Jung kommenterade Den Gyllene Blomman kom professor Tomas Cleary ut 
med sitt ny översättning och kommentar. Cleary påstår i sin utläggning att varken Richard 
eller Jung visste att den text de hade behandlat var en stympad version av originalet. Han 
menar också att Wilhelm i många fall helt misstolkade textens innehåll och förkristnade den 
taoist-buddhistiska läran. Alkemistiska skrifter talar nästan aldrig i klartext, menar han, och 
därför var det inte så konstigt att Jung delvis missförstod textens innebörd och trodde på att 
han utvecklat en psykologi som öst har begrundat genom onormala psykiska tillstånd. 
Egentligen var detta verk aldrig avsett att studeras på egen hand utan under en mästares (eller 
åtminstone under en invigdas) ledning som både Wilhelm och Jung saknade.   
     Enligt Clearys kommentar är den fundamentala grunden för denna alkemi: att förfina, 
förädla och rena den heliga primal anden (som finns latent i varje människa) ur den profana, 
betingade medvetna anden (sinnet). Den medvetna anden representerar fragmenterade 
tillstånd som är uppsättningen av alla känslor, tankar, och attityder som är betingade av både 
personlig och kulturell historia. De är bundna och begränsade till de specifika formulär som 
människan genom vanans makt tar för givet. Det finns en tillgång till den primära 
verkligheten (primal anden) som är formlös och är kännedomens essens. Den är obetingad 
och transcenderar både kultur och historia.  
Uttryckt genom psykologiska termer innebär detta att den enskilda som förstår innebörden av 
texten kan inträda och gå ur tankar, känslor, stämningar, och personligheter efter behag. 
Hon/Han blir centrerad i primal anden (som kallas mästaren) och når ett andligt betraktande. 
Hon/Han är varken påverkad eller kontrollerad av innehållet av de olika betingade 
medvetandetillstånd som den medvetna anden är upptagen med. Den gyllene blommans 
metod lär också ut hur man ska väcka det andliga ögat hos utövaren, hur hon ska framställa 
livselixiret Chin-jo, “den gyllene saften“ (ljuset), och transformera sitt korta liv in i 
evigheten.60  
 

                                                           
60 Som Mästaren säger “… omedvetenhet har ingen börja, men ett definitivt slut; medvetenhet har en definitiv 
början, men inget slut …“. 
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4.3  Slutsats 
 
Jag kan konstatera att Jungs kommentar ofta är både begränsad och approximativt som steg 
för steg förbättrades av Clearys förklaring. Jung ville komma åt och studera själen i dess 
helhet och hans dynamiska psykologi (individuationsprocessen) behandlar olika faser av 
själens funktioner. Jungs kommentar nådde en andlig nivå som går bortom tanken men 
Clearys förklaring behandlar även den större verkligheten. Jungs reflexion var definitivt ett 
pionjär arbete men även om hans individuationsprocess slutar i ett slags deprivation är Jungs 
uppfyllelse (mandala-Självet) fortfarande ett objekt. Enligt Clearys kommentar efter 
jagmedvetandets tillintetgörande (dvs. befrielsen ifrån identifikationen och tyrannin av den 
medvetna anden) övergår praktikanten till ett objektlöst tillstånd (primal anden) som betyder 
frihet även ifrån den jungianska uppfyllelsen (Självet).61 Efter denna befrielse, ifrån 
formvärldens herravälde över själens frihet, känner sig människan som oupplösligt ett med 
alltet, med Tao.  
 
Jung och Cleary är helt ense om att kunskap är en levande process och eftersom Jung var 
analytiker var hans metoder intellektuella. Problemet för Jung var att den gyllene blommans 
fullbordan ligger bortom intellektet (språket) och är otillgängligt för alla utom dem som är 
villiga att gå igenom en ansträngande och målinriktad förening med den. Men för Jung “att 
sträva efter att utplånas och gå upp i Gud“ var alldeles för “omoralisk“, han ville inte ge upp 
idén om Självet. Cleary praktiserar metoden som innebar att genom detta utövande kunde han 
förstå textens paralleller inte bara intellektuellt, utan existentiellt med sitt hela väsen. Han 
hade dem inte bara i huvudet (dvs. i teorin) utan upplevde dem själv och kände dem därför 
djupare. Samtidigt är det en självklarhet att Clearys erfarenheter inte äger någon auktoritet av 
tillstånd att tvinga läsaren att acceptera deras uppenbarelser. 
 
 Jag kan dra slutsatsen att varje aspekt av Clearys kritik om Jung är berättigad. Trots allt 
vederlägger inte Clearys tolkning Jungs teorier utan istället förbättrar den approximationen 
som Jung formulerat och därmed kan den ses som en kompletterande utveckling av den 
föregående. Den mystika förnimmelsen går bortom intellektuella distinktioner och att 
människan någonsin kan nå den mystika sanningen med begrepp är mycket osannolikt, även 
om morgondagens insikt ska ersätta dagens. 
      
En del av gåtan med Jungs “gyllene blomma kommentar“ är fortfarande olöst. När det gäller 
religionskärnan är själva upplevelsen och erfarenheten den fundamentala källan för Jung.62 
Därför är det svårtförståeligt för mig varför han hade en negativ inställning till själva 
övningarna som framkallar dessa upplevelser. Om den mänskliga arten äger planer 
(arketyper) som är lika för alla individer (enl. Jungs påstående) hur kommer det sig att Jung 
varnade den västerländska läsaren att prova denna metod som egentligen är den bästa 
redogörelsen av ens egen (?) individuationsprocess?  

                                                           
61 Det är mycket karakteristiskt av Jung hur han konfronteras med idén om jagmedvetandets utplånande: “Det 
tycks mig som om er ståndpunkt sammanfaller med inställningen hos våra medeltida mystiker, som strävade 
efter att utplånas och gå upp i Gud. Ni tycks alla vara intresserade av att komma tillbaka till Självet i stället för 
att se vad Självet vill att vi ska göra i den värld där vi – åtminstone tills vidare – är placerade, förmodligen i ett 
bestämt syfte.  Universum tycks inte existera enbart för att människan ska förneka det eller göra sig fri från det.“ 
Se J.M. Spiegelman & A.U. Vasavada, Hinduism and Jungian Psykology s. 193. (L.A., USA Falcon Press 1987).    
62 “En religiös sanning är i grunden en erfarenhet, inte en åsikt. … En religiös erfarenhet är absolut. Den kan inte 
diskuteras.“ C.G. Jung, Psykologi och religion s.7. (Falun 1998). 
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Cleary förmodar att vad Jung var emot var troligtvis det blinda härmandet av de österländska 
teknikerna, utförda med fel motivation och attityd. Men i så fall varför skrev Jung inte det 
istället? Varför trodde han att alla västerlänningar kommer att bete sig på detta sätt mot den 
östliga läran?; är det inte hans egen projektion det handlar om? Jung visste själv att 
uppförandet inte kommer att förändras därför att objektet är förändrat. Problemet är själva 
attityden och inte objektet.   
     Clearys omdöme förmår läsaren att ägna sig åt mystika övningar och förklaringen till detta 
är att levande kunskap kan man inte överta från andra, den kan bara vinnas genom egen 
erfarenhet. Clearys kommentar bekräftar att dessa upplevelsers filosofiska, psykologiska och 
teologiska formler endast är sekundära aspekter. Precis som den kinesiske I Ching 
kommentatorn Vang Pi sade: Symboler uttrycker de bakomliggande idéernas innebörd, medan 
till symbolerna tillhörande aforismer och förklaringar uttrycker symbolernas innebörd. Från 
ögonblicket vi förstår symbolernas innebörd kan vi glömma alla aforismer och förklaringar, 
och från ögonblicket vi uppfattade idéerna kan vi glömma alla symboler. Denna människa 
som klamrar sig fast vid aforismer och förklaringar kan aldrig uppfatta symboler, och den, 
som hakar sig fast vid symboler kan aldrig uppfatta de bakomliggande idéerna.63    
 

                                                           
63 Vang Pi (226-249) var en genial filosof som återupplivde I Ching  - efter en tid av kaos - i Kinas historia. 
Citerad i Wolfgang Bauers’ inledning till den tyska utgåvan av Wilhelms I Ching . (Eugen Diedrichs Verlag, 
München 1973). 
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1. Inledning

“Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet.“

(R Kippling)



Det geografiska avståndet mellan öst och väst har förminskat väsentligt och man kan säga att det har nästan helt försvunnit, tack vare den snabba tekniska utvecklingen. Den religiösa och filosofiska distansen mellan öst och väst har delvis också övervunnits tack vare forskarnas nyfikenhet, entusiasm och engagemang. 

     T'ai I Chin Hua Tsung Chih (Den gyllene blommans hemlighet) var en av de första böckerna som gav en inblick i de österländska mystikernas värld och som blev mycket tidigt översatt på ett västerländskt språk. Den tyska versionen (av Richard Wilhelm ‘s översättning) publicerades första gången år 1929, och kort därefter översattes den vidare till engelska. Båda dessa utgåvor inkluderade en innehållsrik kommentar av C. G. Jung, vars arbete blev mycket inflytelserikt. Den analytiske psykologen Jung var bland de första som försökte behandla östs vishetslära och trots att han hedrade textens innehåll har han också allvarliga reservationer om meditationsövningens praktiserande. Läran blev en av västerlandets huvudsakliga kunskapskällor vad gäller den östliga andlighetens visdom och en av grundinfluenserna i det jungianska tänkandet. Cary F. Baynes, som översatt Wilhelm's tyska text till engelska, hyllade texten och kallade innehållet “hemligheten av de latenta psykiska krafternas tillväxt“. Cleary, Thomas THE SECRET of the GOLDEN FLOWER The Classic Chinese Book of Life / Translated, with introduction, notes, and commentary, by Thomas Cleary/ s.4. (New York 1991) s.3.

     Men har verkligen den sjuttio tre år gamla Wilhelm/Jung kommentar förstått den riktiga innebörden av denna lära? Den nyaste forskningen granskar kritiskt både den tidigaste översättningen och tolkningen. Thomas Cleary från Harvard Universitetet utgav år 1991 en ny översättning av texten och påstår bl.a. att Wilhelm/Jung versionen har behandlat en lemlästad översättning och inte originalet. 

1.1. Syfte och frågeställningar

Syftet med arbetet är att ge en generell presentation av Den Gyllene blommans hemlighets innehåll och funktion samt introducera två olika kommentarer och synliggöra deras specifika synsätt. De generella frågorna jag har ställt mig är följande: Vad är textens innehåll? På vilka filosofiska grunder vilar metoden? Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan Jungs och Clearys kommentarer? 

1.2. Metod 

Jag har använt mig av följande metod: Jag har granskat källmaterialet (d.v.s. originaltexten med dess två olika kommentarer), och delat in ämnet i olika aspekter. Aspekterna hänger samman med den jungianska psykologins viktigaste begrepp som jag använder i undersökningen. Min intention var att hitta och visa hur de två kommentarernas synvinkel och tolkning är avvikande och ställa deras postulat mot varandra. Denna växelverkan belyser viktiga beståndsdelar av både den jungianska individuations- och Den gyllene blommans process samt redovisar de väsentliga skillnaderna i omdömenas reflexioner.


1.3. Disposition

Jag använder en tematisk uppläggning. Tanken är att detta ordningssätt stegvis ska disponera de viktiga delarna av både Den gyllene blommans och den jungianska individuationens processer.  Varje avsnitt ska synliggöra de två kommentarens skilda tolkningar och leda läsaren närmare till den komparativa analysen som är centrala i uppsatsen.

     

Bakgrundskapitlet delas in i tre avsnitt. Varje avsnitt har enbart ett deskriptivt innehåll som har avsikten att leda läsaren igenom textens förhistoria. Här introduceras kort de två översättningar och de två kommenterande personer. 

2.1. avhandlar textens historiska bakgrund och 2.2 redovisar textens två översättningar och dess två kommentarer. 

     Undersökningskapitlet delas in i tre avdelningar. Avsnitt 3. innehåller två delar. Del ett (3.1.1) undersöker textens ursprung och beskriver den gyllene blomman metodens centrala upplevelse. 

3.1.2 skildrar textens innehåll och redogör dess funktion.       

Det nästa kapitlet innehåller två delavsnitt (3.2.1 och 3.2.2) som redogör de grundläggande filosofiska och kosmologiska grundprinciper varpå den gyllene blomman metoden byggs. 3.2.1 kort presenterar denna taoistiska grundpremissen som framställer en stegvis manifestation i världsalltet. 3.2.2 introducerar en av taoismens mest betydelsefulla text - I Ching - vilken står som underlag för den gyllene blomman metodens alkemistiska praktik. 

     Det nya avsnittet delas in i tre delar som delvis behandlar den jungianska termerna individuation (3.3.1.),anima/animus (3.3.2.) och Självet med mandalasymboliken (3.3.3.) som kompletteras med Clearys’ väsentliga anmärkningar. 

     Avslutningsavsnittet uppdelats i tre delar (4.1., 4.2., 4.3.). 4.1. ges en detaljerad redogörelse av jämförelseresultatet mellan de två kommentarer som är den centrala i uppsatsens undersökning. 4.2. sammanfattar uppsatsens resultat och i slutsatsen (4.3.) presenteras omdömet vad undersökningen kommit fram till. 


2. Bakgrund

2.1. Historisk bakgrund av DEN GYLLENE BLOMMANS HEMLIGHET

Tidigt började den kinesiska härskarklassen på olika sätt sträva efter ett långt liv och på 700-talet f.Kr. utsträcktes önskemålen att gälla även odödlighet. Föreställningar om odödlighet finns i skriftliga källor från 300-talet f.Kr. Dessa odödliga kallades i början chen-jen (“sanna människor“), shen-jen (“andemänniskor“), yü-jen (“befjädrade människor“) och hsien-jen (en term som sannolikt ursprungligen användes som beteckning för väsen som kunde flyga, och som senare skulle bli den vedertagna termen för en odödlig person). Man trodde, att dessa odödliga var förandligade väsen, som dragit sig tillbaka från all världslig fåfänglighet och levde ett liv i ödemarken, höjda över tidens och rummets begränsningar.

     Kejsarna var mycket intresserade och vid deras hov samlades taoister, alkemister och magiker som kompilerade ett flertal skrifter, några klara, många otydliga som beskrev konsten att tillreda elixiret som gav ett evigt liv. Siggstedt, Mette Taoismens myter om odödlighet s. 4. (Östasiatiska museet, Stockholm 1983). 

     En sådan text är T’ai i chin hua tsung chih (Den Gyllene Blommans Hemlighet) som kommer ifrån en kinesisk esoterisk cirkel och handlar om en gammal alkemistisk yoga- och meditationsteknik som lär hur man ska framställa livselixiret Chin-jo, “den gyllene saften“. Texten påstår att genom en förening av andliga principer i människan - som korrelerar till människans psykogena krafter - kan utövaren och praktikanten successivt förbereda sig för ett liv efter döden, inte endast som en skuggvarelse dömd till upplösning, utan som en medveten själ. Under en lång tid överfördes läran muntligt från generation till generation och långt senare (runt 1600-1700- talet) formulerades den skriftligt. 

     Den muntliga traditionen går tillbaka till religionen som hette Livets Gyllene Elixir (Chin-tan-chiao), vilken utvecklats i T’ang perioden (800-talet). Grundaren till denna religiösa tradition var den välkända Taoist patriarken, Lü Yen (Lü Tung-pin), räknad senare som en av de åtta odödliga. Enligt legenden blev Lü Tung-pin omvänd till taoismen efter ett möte med Chung-li Chuan - även känd som “De åtta odödligas ledare“ som blev omvänd till taoismen av en annan general. Efter svåra prov blev han dennes lärjunge och invigd i de ockulta konsterna. Hans vanligaste attribut är svärdet “Djävulsdräparen“ och flugviftan “Molnkvasten“ - med hjälp av dessa kunde han färdas i rymden och vandra på moln. (supra 1) s. 78.  

     Denna esoteriska sekt möttes med generell tolerans och gunst under T'ang perioden och fick stor spridning. Men, som vanligtvis brukar hända en esoterisk och hemlig religion, började med tidens gång sektens deltagare lida av ständiga förföljelser på grund av att medlemmarna blev misstänkta för politiska ränker. Många av dess medlemmar avrättades av myndigheterna (bara året 1891 dödades 15,000 personer av Manchu legohjon). De vände sig sist till den kristna religionen. THE SECRET OF THE GOLDEN FLOWER A Chinese Book of Life / Translated and explained by Richard Wilhelm with a Foreword and Commentary by C.G.Jung/ (London 1962) s. 6. 

     Den första skriftliga utgåvan av Den gyllene blommans hemlighet är ifrån Ch’ien-lung perioden (1800-talet). Slutligen nytrycktes ett tusen kopior av texten i Peking år 1920, tillsammans med Hui Ming Ching (Medvetandets och Livets Bok), som gavs ut bland en liten grupp av människor som, i åsikt av redigeraren, förstått frågornas dimension som texten diskuterade. På det viset fick Richard Wilhelm en kopia av skriften. [supra 3] s.3.


2.2. Den tidigaste översättning och tolkning

Richard Wilhelm (1873-1930), var en berömd tysk expert på kinesisk religion och kultur, och en tidigare kristen lekmannamissionär i Kina. Han hade levt ett mycket äventyrligt liv. Han lärde känna C.G. Jung vid ett möte med “Vishetsskolan“ i Darmstadt hos greven Keyserlings på början av tjugotalet när han höll ett föredrag om I Ching Gammal kinesisk vishets- och orakelbok, ett av de mest centrala verken i det kinesiska kulturarvet vars ursprung går tillbaka till den mystiska forntiden. Se senare när det behandlas lite mer invecklat. på psykologiska klubben. 

     T'ai I Chin Hua Tsung Chih (Den gyllene blommans hemlighet) är den första boken av sin sort som blev översatt på ett västerländskt språk av Richard Wilhelm. Wilhelm skickade manuskriptet till Jung och bad honom att kommentera den. “Jag slukade genast manuskriptet“ – skriver Jung i sin autobiografi - “ty texten gav mig en oanad bekräftelse på mina tankar om mandalan och kretsandet kring mitten.“ Genom texten fick Jung en bekräftelse på sina teorier bl. a. om anima/animus och om Självet som människans centrum. Det väsentliga i denna framställning var mandalan som han betecknade som “fönster till evigheten“. Bilden återges i hans kommentar till Den gyllene blommans hemlighet. Jung [supra 6] s. 183.



2.3. Den senaste översättning och tolkning    

Thomas Cleary, professor på Östasienkunskap i Harvard, utgav år 1991 en genuin översättning av texten. Cleary påstår i sin kommentar att både Richard och Jung var omedvetna om faktumet att den text de hade behandlat var en stympad översättning och inte originalet. Cleary hävdar i sin introduktion att den fortfarande spridda Wilhelm/Jung/Baynes utgåva av manualen innehåller farliga och missvisande kontaminationer. Han menar att Wilhelm i många fall helt misstolkade eller misslyckades i att dechiffrera texten tillräckligt bra och ibland inte ens kunde urskilja var en mening börjar eller avslutar. “It is likely that Jung derived some of his more bizarre ideas about Eastern philosophy from such mistranslations“ Cleary, supra. S.115. - skriver han. 

     På grund av Wilhelms fel översatta text kom Jung fram till sin slutsats, att de kinesiska filosofiska begreppen aldrig har tolkats psykologiskt - som Jung skriver i sin kommentar. Ingenting kunde vara längre från sanningen, hävdar Cleary. Han menar att Jungs missuppfattning gällande naturen av den taoistiska praktiska filosofin resulterade i att Jung trodde sig själv vara en pionjär i psykologisk tolkning. Eftersom han missförstått de ursprungliga taoistiska begreppen baserades hans version snarare på hans egen tolkning än den taoistiska betydelsen. Därför var det nödvändigt, menar Cleary, att introducera en ny översättning av innehållet i Den gyllene blommans hemlighet som är tillgänglig både för lekmän och både specialister. Cleary, [supra 5] s. 3. 5. 94. 102-03.













3. Undersökning

3.1 Textens innehåll och den centrala upplevelsen 

Enligt Wilhelms inledning texten är den bästa tillgängliga redogörelsen av ‘Livets Gyllene Elixir’-religionen som tillskrevs Lü Yen, patriarken Lü. Men även senare kommentarer - vilka har källor i densamma tradition - har varit adderade till texten. Lü själv tillskriver dess ursprung till Kuan Yin-hsi, Mästaren Yin-hsi (Kuan, Han-ku Pass), för vem, enligt traditionen, Lao-tse skrev ner sitt berömda verk Tao Te Ching. Wilhelm-Jung [supra 3] s.6. De organisationer som senare följde denna esoteriska lära inkluderade inte bara konfucianer och buddhister men även judar, kristna och muslimer. För dem gick läran att förena med deras egna religiösa lära och församling. Den gyllene blommans krafts uppvaknande är så kraftfull och så fundamental att den uttrycker alla religionens innersta dimension, menar Wilhelm.    

     Förmodligen inte alls så märkligt att det som framträder i texten är mycket familjärt för västerlänningar. Vi finner intuitiva liknelser och begrepp som t.ex.: ljuset är människans liv, ögat är kroppens ljus, människan pånyttfödds andligt genom vatten och eld, till vilken måste adderas ‘tanke-jorden’(själen) som livmodern eller odlingsfält. Det heliga badet spelar precis samma roll i denna pånyttfödelselära som den gör i dopet i Johannes predikan och i Kristna baptismen.

     Även det mystiska bröllopet, som spelar en central roll i Kristna liknelser, framträder flera gånger i texten. Där nämns även det inre barnet (puer aeternus, Kristus, som måste födas inom oss och som är brudgummen till själen). Och det mest slående av allt, påminnelsen om att det behövs olja i lampan så att ljuset kan brinna, tar en ny och djup psykologisk mening i texten. Wilhelm-Jung [supra 3 ] s. 8-9.

    Lärans centrala tema är “ljusets hemligheter“ (associeras ibland till medvetenhet och klarhet) och dess osynliga rörelse i människans kropp som hon i sitt vardagliga medvetande är omedveten om. Men, med den rätta tillämpningen av metoden lyckas utövaren väcka det inre ljuset och sätta det i rörelse (förbunden med en speciell andning) via en process som beskrivs med hjälp av en kosmo-fysiologisk mystik. Övningarna aktiverar kroppens cellminne - som i sin tur innehåller de förintellektuella minnen –som leder den praktiserande människan till “den levande insiktens ljus“, alltså urtidsskeendets ögonblick som är analog med alltingets ursprung. Från detta ögonblick är det inre ljuset inte längre en metafor utan en självupplevd sanning som är identisk med det pre-kosmogoniska ljuset (som fanns innan begynnelsen) och som har en direkt upplysande effekt. Därmed kommer praktikanten till en direkt kontakt med den skapande principen, med ljusets rena väsen. Därefter måste det inre ljuset cirkuleras i människans kropp som senare av sig själv utkristalliseras och lyfter utövaren upp till nivån Hsien, eller den vise odödligas nivå.

     Men innan dess handlar det om en konstant process som håller genom metodens praktik. Praktikanten är överväldigad av sin egen vision och genom sina upplevelser börjar han förstå de kosmiska livskrafterna av tillblivelse och destruktion från ett perspektiv bortom dessa. Men han kan fortfarande inte med lätthet sätta dem på en vardagsnivå och nu kommer den andra svåra fasen i den religiösa mognadsprocessen. Han måste återvända till marknadsplatsen och “den lilla himmelska cykeln av inre ljus“ måste kontinuerligt vara i kontakt med medvetandets kontemplativa dimension i dagliga livets alla faser. En tillräckligt lång erfarenhet av denna praktik resulterar i det successiva slutsteget i den religiösa utvecklingsprocessen. 

     


Enligt Cleary gör den ingen skillnad om man kallar den centrala upplevelsen “uppvaknandet av den gyllene blomman“, relaterar man erfarenheten till Gud eller till Vägen (Tao), eller kallar den “den heliga anden“, “Buddha-naturen“ eller “det äkta självet“. Som Tao Te Ching säger, "Namn kan beteckna, men de är inte alls fixerade termer."

Bilden “i det mänskliga psyket öppnade gyllene blommans ljus“ används som ett uttryck av de många möjliga varianter. Egentligen hänvisar alla dessa termer till en erfarenhet som är i grunden outsäglig, d.v.s. apofatisk. Denna apofatiska erfarenhet beskrivs med suggestiva katafatiska aforismer även om den pragmatiska avsikten av de taoistiska och buddistiska lärorna är att framlocka upplevelser och inte att inpränta doktriner och dogmer. Därför har folk av andra religioner, eller med ingen religion alls kunnat successivt tillämpa de taoistiska och buddhistiska psykoaktiva tekniker utan att störa eller förstöra deras egna kulturella eller religiösa identiteter. Wilhelm-Jung, [supra 3] s.5. Se också Cleary, Thomas THE SECRET of the GOLDEN FLOWER The Classic Chinese Book of Life / Translated, with introduction, notes, and commentary, by Thomas Cleary/ s.4. (New York 1991)

     Denna metod är ganska enkel och lätt, säger texten, men det finns så många förvandlingar och olika förändrade tillstånd i anslutning till det att, som sagt, går det inte med ett enkelt hopp att plötsligt vara där. Denna människa som söker evigt liv måste leta reda på denna plats varifrån mänsklig natur (hsing) och liv (ming) ursprungligen sprang fram Wilhelm-Jung [supra 3] s. 24..









    

3.2. Fundamentala filosofiska och kosmologiska grunder varpå yogametoden vilar



3.2.1 Det kosmiska växelspelet 

 Det finns en inneboende balans i Tao som utvecklas till verklighetens två grundprinciper, den ena polen blir den ljusa yang och den andra den mörka, eller skuggiga yin. Ur detta enkla motsatspar framställts också en hel kosmologi som är samtidigt mysterium och manifestation, kontrast och paradox. Kontrastprincipen innebär att varje fenomen i kosmoset är förnimbart och får mening genom sin kontrast. 

     Mindre abstrakt än yin och yang är begreppet Kreativ (Ch’ien, tre heldragna linjer) och Receptiv (Ch'ien och K'un, tre brutna linjer) - ifrån Förändringarnas bok (I Ching) , och är symboliserade som Himlen och Jorden. Genom en förening av Himmel och Jord, och genom de tvåfaldiga primärstyrkornas verksamhet (d.v.s. yangs och yins växelverkan inom aktivitetens fält styrd av Taos primära lag) utvecklas den yttre världens mångfald (’de tiotusen tingen’). Denna yttre förening är en spegelbild av befruktningsprocessen var mannens spermie representerar Himlen (yang) och kvinnans ägg Jorden (yin). När föräldrars spermie och ägg  Både tillhör till ching som är en av de tre ursprungliga livskraft som under livets och åldrandets förlopp degenereras till sperma och ägg. Se Siggstedt [supra ] s. 60. möts, förenas den blivande människans medvetande med dessa, drivet av sitt öde (karma). I människokroppen bevaras den himmelska essensen i energicentret i människans hjässa och den jordiska essensen i ett energicentrum som ligger fyra fingerbredder under naveln.   

    

Människan, som är en liten universum (hsiao t'ien-ti), i fenomenvärlden utvecklas till mångfald av individer. I varje individ är den centrala monaden bifogad som ‘livs princip’ men före födelsen, strax efter befruktningen separeras den till det bipolära fenomenet ‘mänsklig natur och liv’ (hsing och ming). Efter detta faktum förstår praktikanten att han eller hon inte är ett enhetligt väsen utan sammansatt, uppbyggd - liksom allt annat i fenomenvärlden - av Yang och Yin krafter. Denna dualism leder oavkomligen till strid både utanför och innanför människan själv. Skillnaden mellan de två grundläggande krafterna är så klar att även två olika själar manifesteras in i människan, animus och anima. Wilhelm {supra ] s. 12. 

     Människans existentiella aspekt är både delen och helheten. Att hon är delad ifrån de andra fenomenen i världen upplevs genom sin egen individualitet. För att människan ska kunna bli medveten om sin kosmiska odelbarhet behöver hon öva meditation, gymnastik, andningsövning mm. Dessa psyko-fysiologiska processer uttrycktes genom de dualistiska krafterna av yin och yang och beteckningar av trigram och hexagram, termer ifrån I Ching. 



3.2.2 I Ching - grund till filosofisk och praktisk alkemi 

Man kan urskilja två olika huvudområden när man talar om taoismen: taoismens urkund och filosofi jämte det taoistiska religionen. 

     Till taoismens urkunder finns några betydelsefulla verk såsom Lao Tzus och Chuang Tzus texter och spådomsboken I Ching. 

I Ching, (Förändringarnas bok) Richard Wilhelm år 1924 gav ut sin egen översättning av I Ching som är en av den kinesiska kulturens fem klassiker och eventuellt den äldsta boken i den taoistiska traditionen. (Hans Granquist Filosofi i Kina s. 165.) hör till Kinas äldsta klassiker och har åtnjutit samma anseende där som religiösa källskrifter i andra kulturer. Boken bygger på en annan uppfattning om tid och rum än den vi har i Väst, och den speglar också filosofin om händelsernas samband i ett universum där allt som händer är en del av en mystisk, inbördes förbunden helhet (Tao). Omkring 1920 började C. G. Jung experimentera med I Ching som spelade den avgörande rollen för utvecklandet av sin berömda idé om synkroniciteten. Det blev klart för Jung att det onekligen finns ett samband mellan det psykiska och fysiska händelseförloppet, ett s.k. akausal parallellism (synkronicitet). Se Jung, Mitt liv s. 344-45.

     I Ching opererar med de 64 hexagrammen som enligt den traditionella uppfattningen representerar tillsammans alla grundläggande kosmiska och mänskliga situationer. Systemet består av en uppsättning heldragna, representerande den manliga principen (yang) och brutna, representerande den kvinnliga principen (yin) linjer. Varje kombination av tre (trigram) eller sex (hexagram) linjer har en speciell grupp av betydelser som ger suggestiva, aforismatiska svar som måste uttolkas i det speciella sammanhanget. I boken symboliseras motsatsernas ständiga samband med varandra och varje fenomen orsakas av en kedja av händelser som har föregått den. 

     T'ai i chin hua tsung chih (Den gyllene blommans hemlighet) behandlar de alkemistiska processerna som sker i kroppen i förhållande till symbolerna i I Ching. Både I Ching och T’ai chin hua tsung chih grundas på denna mikro-makrokosmiska filosofi som, till viss del, är en vanlig egenskap alla kinesiska filosofiska riktningar. Denna åskådning är byggd på premissen att kosmos och människan, i den slutliga analysen, är underkastad samma lag; vidare att människan är en mikrokosmos och förbunden med makrokosmos. Samma lagar regerar för båda, och från den ena leder vägar till den andra. Psyke och kosmos är till varandra som inre och yttre värld. Därför deltar människan via sin natur i alla kosmiska händelser och är invärtes såväl som utvärtes genomvävd och genomsyrad av dem. 

Händelserna i världen och i kroppen har sitt ursprung och sin drivkraft i solens och planeternas kosmiskt styrda rörelser. Människan är mötespunkten för den kosmiska energins ned- och uppstigning (Yin-Yang krafter). Yin-Yang krafterna verkar likt en dubbel spiral i människan som samtidigt rör sig nedåt mot Jorden (tre brutna linjer) och uppåt mot Himlen (tre heldragna linjer).  Wilhelm-Jung {supra] s. 10-18.  

    Utifrån den taoistiska filosofin framväxte ett system av mystik och magiska riter som byggdes på de planerade tolkningarna. Enligt interpretationerna de taoistiska texterna demonstrerar säkra potentialer till ett långt, till och med evigt liv. Efter att praktikanten blev bekant med grundförsatserna förstår han att hela universum cirklar, liksom planeterna kring solen och livskraften i människans kropp. Eftersom människan till sitt väsen är en ljusvarelse kan de kosmiska ljuspartiklarna som finns i människan samlas och även förenas med den harmoniska andningen. Det nedsänkande och uppstigande ljuset cirkulerar och skapar den lilla kosmiska cirkeln som har 12 viktiga punkter i kroppen. 

     Genom analogisk praktik börjar konstnären lära sig behärska tidsorganismen i kroppen, (de bioelektriska verksamheterna genom andningsövning, koncentration och meditation), kontrollera kroppens livskraft och medvetet efterlikna makrokosmos.



3.3. Individuationens dynamiska processer

	

3.3.1 Tao - den mikro-makrokosmiska helheten 

Jung tyckte att taoisternas metafysik var en slags symbolisk psykologi och uppskattade mycket den verkan som koncentrationen och meditationen visat sig ha i Kina, men han ansåg också att metoden som redovisas i Den gyllene blommans hemlighet inte passar till den västerländska människotypen pga. den grundläggande skillnaden mellan det västerländska och österländska sinnelaget. Han påpekar att det är mycket karakteristiskt av det västerländska tänkandet att det inte har motsvarande begrepp till Tao vilket taoismens grundare, Lao Tzu, använt som den slutliga världsprincipen.

     Den stora svårigheten som den europeiska tänkaren konfronteras med - när han eller hon försöker tolka och förklara denna grundprincip (och även likartade texter) - är faktumet att den kinesiska författaren alltid börjar ifrån den centrala punkten som vi skulle kalla hans objekt eller mål. Det österländska sinnelaget är introvert, menar Jung, och det börjar med den absoluta insikten det har satt som mål (dvs. att känna och erfara den Yttersta Verkligheten). Därför söker den kinesiska författaren en fördjupning i själva källan till det Yttersta Varat (Tao). 

     Jung accepterar Wilhelm’s idé av Tao vilken här översatts som: “mening“, “att gå medvetet“ och “den medvetna vägen“. Jung har även föreslagit Himlen, princip, naturkraft, livskraft och första orsak som alternativ översättningar. (Psychological Types,s.214.)  Detta överensstämmer också med faktumet, menar han, att “himlens ljus“ vilket enligt texten “vistas mellan de två ögonen“ och kallas “himlens hjärta“ används synonymt med Tao. Livet och den mänskliga naturen är förvarad i “himlens ljus“ och är de viktigaste hemligheter av Tao (här hänvisar Jung till Liu Hua-yang). “Ljus“ är medvetandets symboliska motsvarighet, och medvetandets natur uttrycks med ljusets analogi.Richard-Jung, [supra 3] s. 98. 

26Wilhelm-Jung, [supra 3] s. 98. 133.



“The Tao grows out of the individual“ - skriver han och hans slutsats är att både livet och medvetandet måste aktiveras, intensifieras och slutligen förenas med varandra i “det medvetna livet“, m.a.o. i Tao.

     Alltså enligt Jung täcker Tao det hela fältet av inre erfarenhet och innebär själslivets totalerfarenhet. På grund av detta är Tao identisk med den jungianska psykologins centrala begrepp, individuation. Jung är övertygad om att “redemption depends on the “work“ the individual does upon himself“ och ansåg att “om vi tolkar och identifierar begreppet Tao med metoden, eller det medvetna sätt på vilket det som var åtskiljt förenas på nytt igen, har vi kommit nära det psykologiska innehållet av konceptet Tao“.



     Cleary accepterar inte Jungs yttrande om att västerländska och österländska psyken skulle vara olika och hänvisar till texten. Olika typer och former av andliga erfarenheter beror mer på själva sinnets art än på om människorna bor i väster eller öster. Vidare påstår han att texten inte handlar om ett slags introversion som Jung föreslog i sin kommentar. Cleary [supra 5] s. 150-53. 98.

     När Cleary ger synpunkter på begreppet Tao han varken förklarar direkt eller försöker definiera dess innebörd eller mening. Han anser istället att denna taoistiska text (dvs. den gyllene blommans hemlighet) är en skriven form av en lära som ursprungligen var ordlös, och egentligen en esoterisk komponent ur processen som mottogs under en period av speciell koncentration. Han lägger tonvikten på den praktiska övningen och på egna erfarenheten av Tao.  "Since ancient times, those who realized spiritual immortality all communicated their teaching verbally, transmitting it from individual to individual" - står i Clearys översättning av originaltexten, som senare också introducerar en linje av lärare som successivt överfört den gyllene blommans hemlighet, och som sammanlänkar nuet med forntidens Väg (Tao). Cleary förklarar att Vägen identifieras med “essensen“ och med “den primära själen“ som följer den buddhistiska Chan skolans traditioner och den norra grenen av den “Comletely Real school of Taoism“. Han fortsätter med sin kommentar och skriver att essensen är öppen och rymlig, som himlen, och livet är kvantiteten av energi, precis som ljuset. Det finns likheter med kvantfysikens tankar som påstår att vårt fysiska universum är inte uppbyggd av “materia“, i stället dess grundkomponent är ett slags “essens“, en kraft som vi kallar energi. Materia är energi och ljuset kan beskrivas både som energi och som materia. Det betyder att det finns ett slags likhetstecken mellan himmel-essens-materia-liv-energi-ljus. Cleary,[supra 5] s.73. 76. Se också Chapra, F. Fisikens Tao (Götebort 1975) 

     

3.3.2 Anima och Animus 

I det här avsnittet börjar vi titta på hur Jung förklarar sin teori om människans kontrasexuella “beståndsdelar“ (Animus/Anima) som enligt honom den taoistiska texten också bekräftar.

     Ordet hun - som är sammansatt av karaktären “moln“ och “demon“ - översattes av Wilhelm som “animus“ och Jung tycker att begreppet “animus“ för hun (“moln demon“) Begreppet ‘demon’ i sig har ingen negativ betydelse i den kinesiska folktron. är träffande.

 Jungs förklaring är att eftersom karaktären hun är en högre “själ av andning“ och tillhör yang principen betecknas den som maskulin och passar alltså bra ihop med hans uppfattning om “animus“. Efter döden stiger hun uppåt och förvandlas till shen, “expanderande och själv-uppenbarande“ ande eller ett slags gudom.

     


“Anima“, Många år innan Wilhelm skickade Jung denna text, har han använt begreppen ‘anima’ i sin Essays on Analytical Psychology som på ett sätt är analog till den kinesiska definitionen av p'o, och som Jung starkt betonar är naturligtvist helt frånsett av några metafisiska premisser. Men hur Wilhelm förklarar termen ‘animus’ är ganska olikt Jungs animus/anima teori. kallad p'o, tillhör den lägre, jordbundna och kroppsliga yin principen, betecknas som feminin i sin karaktär. Efter döden sjunker den nedåt och förvandlas till kuei (ond demon), alltså ett slags spöke, “en som återvänder“ (till jorden). I allra äldsta tid har dock ordet kuei inte enbart den onda betydelse, men istället var tidigare mer indifferent och den onda betydelsen har bara senare fått. Faktumet, att själens “animus“- och “anima“-del efter döden fortsätter åt olika håll - helt oberoende av varandra - visar att för det kinesiska medvetandet är “animus“ och “anima“ kännetecknande för psykiska faktorer vilka har markant olika effekter – menar Jung. Trots att de ursprungligen är förenade i “den sanna mänskliga naturen“ inne i “Skapandets hus“ (d.v.s. i Himlen), de är ändå två olika entiteter i den manifesterade världen (på Jorden). Den är ’animus’ “vilken vi har mottagit ifrån den stora tomheten och som är identisk i sin form med den primära begynnelsen“, hänvisar Jung till texten.  Anima, å andra sidan, är “energin av de tunga och grumliga“ som klamrar sig fast vid den kroppsliga, köttliga hjärtat. “Begär och ingivelser till ilska“ är dess effekter. “Vem som helst vaknar dyster och retlig på morgonen ... är redan fjättrad av animan.“

     Alltså, för en psykolog, förklarar Jung, är “anima“ inte ett transcendentalt väsen utan i stället någonting som ryms inom upplevelsens värld. Mannens affektiva karaktär har feminina drag och detta psykologiska faktum gav upphov till den kinesiska läran av p'o-själen, såväl som till hans egen begrepp av ’anima’. Djupare introspektion, eller extatiska upplevelser avslöjar existensen av en kvinnlig figur i det omedvetna och därför det kvinnliga namnet “anima“, psyke, eller själ. “Anima“ kan även definieras som en “imago“, eller urbild eller urtyp, men också som ett resultat av mannens alla erfarenheter med “kvinnan“ (med det kvinnliga). Den medvetna sidan av kvinnan korresponderar till mannens känslobetonade del. Sinnet (‘mind’) bestämmer kvinnans “animus“, och på samma sätt som mannens ’anima’ består av underlägsna relationer (“inferior relatedness“), full av påverkningar, består kvinnans “animus“ av underlägsna omdömen och fördomar. För mer detaljer hänvisar Jung läsaren till sin Essays on Analytical Psychology

     Alltså, “animan“ i mannen är en personifikation av det omedvetna generellt, och därför en bro till det omedvetna. Det västerländska sinnet (“mind“) är baserat helt på det personliga medvetandets ståndpunkt - fortsätter han – medan det österländska sinnet är grundat helt på det omedvetna och därför ser Öst på medvetandet som en framväxt ur det omedvetna. Här i västerlandet struntar vi i att “mörkret födde ljuset“ d.v.s. att det medvetna kom fram ur det omedvetna. Vi försöker alltid identifiera psyket med medvetandet, eller åtminstone försöker framställa det omedvetna som en avledd, eller en effekt av medvetandet (som till exempel i den freudianska ‘repression’s teorin).

     På grund av vad diskuterades ovan menar Jung att lösningen är att det omedvetna måste beaktas, dess figurer förstås som aktiva kvantiteter Jung menar att det inte är vi som personifierar animan men i stället har de personliga natur alldeles ifrån början. och depersonaliseras, dvs. “subjugating  the anima“, som texten uttrycker det. Det innebär att vi möter vårt inre mörker och samtidigt inser vi de aspekter av oss själva som vi har projicerat på andra. Därmed, menar Jung, bygger han upp en psykologi, en vetenskap vilken ger Väst nyckeln till okända trakter som öst har funnit ingång till blott genom onormala psykiska tillstånd. Wilhelm-Jung [supra ] s. 115-21.



    Cleary finner det mycket underligt att Jung föreställde sig, genom sitt eget försök att spekulera över meditationen, att Taoister anlände vid ingången till en vetenskap av psykologi “genom onormala psykiska tillstånd“.

 Det är värt att notera i anslutning till det, skriver Cleary, att Jung även funnit sen medeltida barock-kristna alkemistiska verk förbryllande men gjorde ingen öppen anklagelse emot deras normalitet, alltså är hans uttalande partiskt. T.ex. begreppen “högre och lägre själ“ fångade speciellt Wilhelms och Jungs uppmärksamhet på grund av deras Kristna bakgrund och intresse. 

Wilhelm använder begreppet anima för lägre själ och animus för högre själ och associerar dem till yin och yang. Jung fortsätter sedan i detta överdrivande och förvränger även ännu mer i sin egen avhandling av kvinnlig och manlig psykologi. Ingen av dessa idéer når hjärtat av den som verkligen diskuteras i vår text - menar Cleary och förklarar: Idén att kroppen är skapad av riktad uppmärksamhet är typiskt buddistiskt, men den finns även i den taoistiska skolan, ett resultat av buddistisk påverkan. I denna text betyder "lägre själ" helt enkelt känslan av närvaro i en fast kropp i en fysisk fast värld. Så länge man håller fast vid denna känsla, är man fångad i det lägre själstillståndet som är utsatt för omgivningens slumpvisa påverkan. Därför talar texten om "medvetandets avbrott" i mening av uppmärksamhetens tillbakadragande från den fasta och statiska världen för att medvetandet ska kunna befrias ifrån de slumpvisa, yttre influenserna. Syftet med det är att skapa ett mindre klibbigt och mer flexibelt, flyktigt och gränslöst medvetande som är oberoende av temporala händelser. Alltså "upplösandet av den lägre själen" betyder avskiljandet ifrån känslan av den fysiska existensen. 

     Som senare texten klargör, det finns ingen lägre själ som är i substans annorlunda från den högre själen. De båda är aspekter av den samma själ och som på ett artificiellt sätt isolerades ifrån varandra pga. det förvirrade mänskliga sinnet. När energin frigjorts ifrån det överdrivna fastklamrandet av kroppen, eller “lägre själen“, kan den användas till att återställa och fullständiga den “ursprungliga anden“ (primal spirit). Jung tar inte det övermedvetande (primal spirit) i betraktande och eftersom hans “kollektivt omedvetna“ fortfarande har form, måste den ifrån den primala andens synvinkel vara klassificerad som “lägre själ“ och tillhör därmed fortfarande det vanliga sinnet (“ordinary mind“) även om han felaktigt trodde att det universellt medvetande är identiskt med det omedvetna. Cleary [supra ] s. 82-5. 







3.3.3 Primal-ande och medveten-ande

Enligt Jung är större delen av människans själsliv fördolt och därmed okänt. Arketyper som Anima-Animus, Skuggan och Självet Självet behandlas senare under titeln Uppfyllelsen.  tillhör det nedärvt minne som härstammar från det kollektivt omedvetna. Jung utvecklade en dynamisk psykologi som uppmanar människan att försöka få veta mer om sig själv. När hon tar ett modigt steg och börjar blicka inåt oundvikligen upptäcker hon dolda aspekter av sig själv (Skuggan, Animus-Anima, Självet) som leder till värdefulla insikter om sig själv och om världen runt omkring henne. Att bli medveten om sin egen projektion är det mest avgörande steget i självkännedomen pga. att annars det omedvetna stoftet omedvetet projiceras i objektet och därmed subjektet identifierar sig med objektets innehåll (objektet psykologiseras). Det är anledningen, menar Jung, att växter och djur kan uppträda som människor i primitivas världssyn; människan är sig själv men samtidigt också djur och allting blir levande med spökar, andar och gudar. 


Naturligtvist den civiliserade människan betraktar sig själv som en, som står omätbart över dessa föreställningar, fortsätter Jung. Istället ofta identifierar hon sig med sina föräldrar, eller hon identifierar sig själv med sina reaktioner och fördomar och - utan att skämmas - anklagar andra för saker som hon inte vill se i sig själv. Med ett ord, även hon är bedrövad med en rest av primära vanmakt, eller “non-differentation“ mellan subjekt och objekt. Via kraften av denna vanmakt, hålls människan i träldom av oräkneliga fördomar, anklagelser och omständigheter, som fullständigt påverkar och styr henne. Wilhelm-Jung [supra 3] s. 123-24. 

     När Jung behandlar metoden som ska befria människan ifrån psykiska och fysiska komplikationer beskriver han en process (individuationsprocessen) vilkens mening är “to create a unity of being which is universally felt as ’liberation’“. Han menar att det medvetna inte kan uppnå en sådan symbolisk enhet p.g.a. att medvetandet är partiskt och känner endast sitt eget innehåll men känner inte dess motståndare, det kollektiva omedvetna , som i sin tur inte förstår medvetandets språk. Därför är det nödvändigt att använda de magiska symbolerna vilka innehåller det omedvetnas primitiva analogier och därmed talar de direkt till det omedvetna. 

     Det omedvetna kan nås och uttryckas endast via symboler, hävdar Jung, och det är orsaken till varför individuationsprocessen aldrig kan genomföras utan symbolerna. Symboler är det omedvetnas primitiva uttrycksform, men samtidigt är de idéer som motsvarar och återspeglar den högsta intuitionen som skapats av medvetandet. Symbolen för självet (som enligt Jung är människans centrum) är en sådan magisk uttrycksform, och om “den“ för ett ögonblick skulle ta form skulle man kunna uppfatta den som ett mandala-motiv, För mandalasymbolikens betydelse se supra 22.   skriver Jung, och presenterar flera mandalor på slutet av sin kommentar vilka hans patienter såg i sina drömmer och senare nedtecknade. Wilhelm-Jung [supra 3] s.107.

     Alltså, först blir man medveten av de olika innehållen i det omedvetna som senare integreras i det medvetna genom arketypiska symboler. Denna process ska successivt leda till psykisk helhet och balans som mandalasymbolen bl.a. står för. 

     Cleary påpekar att skillnaden mellan den primal anden och den medvetna anden är den viktigaste idén i den taoistiska psykologin och förklarar att den medvetna anden är ett komplex av medvetandets olika modifikationer, medan den primal anden är medvetandets essens och väsen. Enligt Cleary har Jung inte fått en klar teoretisk förståelse av denna upplaga och menar att vad Jung tillskriver det "omedvetna " skulle i taoismen fortfarande ansetts vara en del av den mänskliga mentalitetens medvetande och inte essensen Vägen (Tao) identifieras med essensen och med den primära själen som följer den buddhistiska Chan skolans traditioner och den norra grenen av den “Comletely Real school of Taoism“. Se Cleary [supra 5] s. 73. 76. som "överträffar den primal organisationen." Cleary [supra ] s. 120. Cleary beskriver den medvetna anden som “inlärd och historiskt betingad“ och den primal anden som “ursprunglig och universal“. 

Han förklarar på följande sätt vad han menar: “Tre riken“ Dessa tre kategorier ofta tolkas som materia-psyke-ande eller undermedvetet-självmedvetet-övermedvetet, men även som instinkt-förnuft-intuition.   – som texten talar om - är en buddhist term. Rikena är domäner av begär, av form och av formlöshet, och representerar totaliteten av betingade upplevelser från det grövsta till det mest subtila. Denna mystiska perception som texten relaterar till går bortom dessa - fortfarande intellektuella - distinktioner. Den går bortom tid och rum, bortom subjekt och objekt, bortom de inre och de yttre världarna. Den överskrider alla dessa kategorier och pekar mot det yttersta eller egenskapslösa. 


Skillnaden mellan det sistnämnda och de andra förenämnda är analog med skillnaden mellan att vara medveten “om något“ och “själva“ medvetandets väsen (det rena medvetandets essens). När vår text säger att essensen överträffar den "primala organisationen" betyder det att den via sin natur är primära än även det grundläggande exempel av form vilken medvetandet är subjekt till. För att uttrycka det i jungianska termer – skriver Cleary - betyder detta att essensen av den primal anden är bortom, eller djupare även än det kollektiva omedvetnas subtila arketyper. Cleary [supra ] s. 78. 

     Wilhelm, som enligt Cleary tycks ha väldigt lite kännedom om buddismen, skriver i en not under texten att tre riken, eller "tre världar" som han översätter dem, är "Himlen, jorden, och helvetet". Jung's arbete kring arketyperna och drömmarna skulle ha förmått kolossalt mycket ifrån en verklig förståelse av dem riktiga buddistiska begreppen av tre riken eller världen –menar Cleary – för att, som det visar sig, Jung tycks ha inte kunnat urskilja klart dessa domäner av upplevelser. De flesta av hans arbete framträder att kretsa kring gränserna mellan formens och begärens världar och den formlösa medvetandets rike tycks ha varit obekant för honom. Det är mycket sannolikt att Wilhelm's kristna bakgrund påverkade hans tolkning av denna term Cleary [supra ] s. 78.. 







3.3.4 Uppfyllelsen  

Freud studerade egot som personlighetens dominerande organisationsprincip och därmed det vakna medvetandet som nyckeln till personlig integrering, medan beskrev Jung jaget som personlighetens centrum. Det ursprungliga jaget, som finns vid födelsen, är den centrala arketypen och som ger senare upphov till egot och andra komplex. Det jungianska jaget är centrum för personlighetens energifält vilken, enligt Jung, har tre olika betydelser (ett centrum - transpersonellt; en mellannivå - associativt och interpersonellt; och en periferi - det personliga egot). Jungs viktigaste referens till jaget är en integrerande och omvandlande aspekt (Självet) som (genom individuation blir) en levande representant av det gudomliga.

Han betonar den personliga erfarenhetens betydelse och när han analyserar individens religiösa värld beskriver han uppfyllelsen som ett slags psykiskt tillstånd.

     Jung definierar detta tillstånd som “a detachment of consciousness from the world,“ och preciserar upplevelsen som själva medvetandets tillbakadragande till en punkt som tillhör mer världsalltet än till människan själv. Han menar att detta avskiljande är någonting som han är van med och tom är insatt i sin praktik. Han påstår att “det är en terapeutisk effekt par excellence, som jag använder, och arbetar med mina studenter och patienter“. 

Han förklarar denna förvandlingsprocess på följande sätt: Om vi kan leva så att det medvetna och det omedvetna (eller det instinktiva kravet) igenkänns, då förändrar den totala personlighetens tyngdpunkt sitt läge. Den punkten upphör att existera i egot, vilket är endast medvetandets mittpunkt. Istället blir det förlagt i en punkt som vi kan kalla Självet, som består av summan av de medvetna och omedvetna processerna. Wilhelm-Jung, [supra ] s. 122-24. 

     Sedan redovisar Jung mandala-symboliken och dess betydelse samt presenterar några av dessa mandalor som hans patienter målade. Rättesnöret är i hans förklaring att centrumet i individen är Självet som människan måste förstå å ena sidan i belysningen av sina egna erfarenheter och å andra sidan i ljuset av det kollektivt omedvetna.  

     


När Cleary redovisar centrumets innebörd hänvisar han till samlingen I Ching Mandalas och refererar till mästaren Liu I-ming – som tillhör den “Complete reality of  Taoism“ skolan. Liu betonar centrumets subtilitet och påpekar att denna mentala posering som hjälper fokusera praktikantens uppmärksamhet till centrumets brännpunkt är mycket finurlig. Han förnekar dock idén att det skulle finnas någon fysisk lokalisering av centrumet som detta Wilhelm-Jung version föreslog. Liu säger istället att den har varken lokalisering eller fixerad position.“ Look for it and you cannot see it, listen for it and you cannot hear it. Try to grasp it and you cannot find it. It is not easy for people to see this center, not easy for them to know it. It cannot be consciously sought, it cannot be mindlessly kept. If you seek it consciously, you fall into forms;if you keep it mindlessly, you enter into empty silence. Neither of these is the central way." Cleary, [supra ] s. 92. Denna afforismatiska skildring är mycket likt den grekiska alkemisten Zosimos’ (ca 300 efter Kr.) beskrivning av de Vises sten: 

     Denna Sten som inte är en sten/Ett dyrbart ting som saknar värde./Ett ting av många former som saknar form/Detta okända som är känt av alla.     

     Praktikantens helhets- och helighetssträvan går istället ut på att vara obunden från alla aktiva och medvetna ansträngningar (wei wu wei). Den centrala upplevelsen, den väsentliga tråden i Den gyllene blommans hemlighet som restaurerar den direkta kontakten med essensen, med källan till den äkta kännedomen (source of awareness), beskrivs med metoden ’ljusets bakåt cirkulation’. Idén är att eftersom - enligt läran - materiet med sitt enorma fysiska energihav ur den kosmiska andningen kristalliserades ur, den “bakåt cirkulerande andningen“ ska tvinga  materiet att återvända  till sitt ursprungstillstånd.  Denna operation genomför växlandet från det begränsade sinnets betingade medvetande till den primal andens befriade sinne. Den som upplever denna extatiska enhet med den primal anden når därmed sällhet och blir delaktig av dess evighet. Cleary, [supra ] s. 138-39, 80.

     Intuitionen, som kunskapskälla, tillhör den primal anden medan intellektet tillhör den medvetna anden. Taoismens essentiella funktion är att rena och förfina den medvetna anden så att den kan återförenas med den primal anden. I Chan buddismen är den primal ursprungliga anden även känd som värd medan den betingade medvetna anden kallas gästen. Den ursprungliga primal anden är mästaren och den medvetna anden är tjänaren. Tjänaren kommer och går, mästaren stannar. Illusionen (“self-delusion“) händer automatiskt när tjänaren har tagit över styret från mästaren; själv upplysningen (“self-enlightenment“) äger rum när mästaren har återfått sin självbestämmanderätt i centrumet. Cleary, [supra ] s. 138-39, 147. 






4. Avslutning



4.1 En komparativ analys

Jung har studerat alkemistiska verk tidigare men han själv påstått att “först genom texten i den Gyllene blomman har alkemins väsen kommit närmare“ Jung,  Mitt liv  s. 190.. För Jung var dessa alkemistiska instruktioner som texten innehållit, ett grundläggande bevis på att de gamla vise visste hur man kunde slå en bro över luckan mellan medvetande och liv helt enkelt därför att de kultiverade båda. Jung trodde absolut på att på detta viset ‘smältes’ sheli, den odödliga kroppen, ut och då “fullbordats den stora Tao“.Wilhelm-Jung, [supra 3] s. 98.  Men det som intresserade honom mest var att dessa instruktioner i traktaten påminde honom om individuationsprocessens faser och framför allt att övningarna kulminerade i upplevelser som kännetecknats av en framträdande mandalasymbolik Jung, Psykologi och alkemi s. 10. /En mandala är en karta över psyket och kosmos, som guidar den som mediterar genom de många nivåerna av varande och upplevelse mot upplysning.. 

Efter vad som hände med Wilhelm Wilhelm dog ett år efter att han översatt texten (1930). Enligt Jung problemet uppstod pga. den inre konflikten mellan medvetandet och det omedvetna, “vilken i hans fall tog sig uttryck som en konflikt mellan öst och väst“. Jung, Mitt liv s. 348.  och vad Wilhelm hävdade i sin kommentar  Wilhelm-Jung [supra 3] s.4. antog Jung att västerländska och österländska psyken skulle vara annorlunda. Han försvarade idén att västerlänningar borde utveckla en egen meditationsteknik och därför utvecklade han sin nya tolkning av alkemin som en hemlig form av helig psykoterapi. Han menade att patienten är i stort behov av en bestämd religiös träning som han kallade individuation.

     Hos Cleary finns det ingenting sådant vad Jung kallar “ett västerländskt och ett österländskt psyke“ och menar att handlingar och reaktioner är lika hos båda. Vad som gör skillnaden är praktiken som leder till erfarenhet av autentiska upplevelser, förnimmelser som går bortom intellektuella distinktioner.  

     Jung var på det klara med att texten (Den Gyllene blomman) i symbolisk och allegorisk form i själva verket beskriver människans andliga mognad och att denna mognadsprocess förbinder människan med livets andliga dimensioner och hjälper henne att finna Självet, det gudomliga inom henne. Jungs individuationsprocess (som likställs av honom i sin kommentar med Tao) likt en reducerad version av de omvandlingar som, enligt Cleary, sker på en högre plan. Jung insåg på en andlig nivå att den mystiska förnimmelsen går bortom dem intellektuella distinktioner men eftersom han saknade praktiska erfarenheter insåg han inte “den Yttersta Verkligheten“ eller essensen som texten talade om. Hans försök att förklara Tao tyder på att han inte insåg faktumet att ingen psykologisk teori kommer någonsin ens i närheten av detta begrepp. 

     Cleary är klart medveten om faktumet att även om Tao rymmer både ting och skeenden kan man ändå inte beskriva “den“ med vare sig de ena eller de andra. Han påstår att Jungs “mandalaartade förnuft“ var ett resultat av att Jung inte hade riktig kännedom av buddhismens innre lära och att Jung inte hade möjlighet att läsa originaltexten. Det förvärrade situationen för Jung att han ganska ofta fick helt felaktiga ledtrådar ifrån Wilhelm. Jung missförstod det djupaste budskapet i denna text och försökte även kategorisera och strukturera essensen som radikalt saknar struktur. 


Enligt Cleary är essensen helt dimensionslös, transcendent och evig. Tao (essensen) är helt och radikalt över och före varje form av utarbetad begreppsapparat. I buddhismens anda gestaltar Cleary essensen av den gyllene blomman som ett “skeende“ utan attribut och utan egenskap som inte kan reduceras empiriskt eller förklaras riktigt med hjälp av psykologiska termer. 

     Jungs identifikation av begreppen po och hun med arketypen anima och animus är missvisande. Jungs identifiering av po principen med anima begreppet (och därmed den feminina) stämmer inte enligt Cleary. Själva redogörelsen av anima som en “lägre själ“ vilken förvandlas till en demon efter döden är absurd. Texten talar om bevittnande och inte om ett slags behärskning, bemästring eller “subjugation“ av den “lägre själen“.Att den feminina principen måste behärskas och bemästras påminner oss mer om the Royal Society’s program beskriven av dess “Scientific Priesthood“ (med Francis Bacon i spetsen) på 1600-talet. Som Georg Henrik von Wright påpekar mycket rätt: den vetenskapliga attityden såg på naturen som en kvinna som vetenskapsmannen skall betvinga och pressa henne till fullständig underkastelse.  Se v Wright Vetenskapen och förnuftet s.65 (Borgå 1987). Mer ingående om detta se Merchant, C. The Death of Nature:Women, Ecology and the Scientific Revolution.  s. 169  (London 1982).   Detta hierarkiserande tillhör det västerländska vetenskapliga förnuftet och dess starkt maskulina framtoning medan detta hierarkiserande är helt och hållet frånvarande både i buddhismen och i taoismen. Cleary betonar att det inte finns någon lägre själ, varken i texten eller i taoist-buddhistiska läran, som är i substans annorlunda från den högre själen. De “båda“ är aspekter av den samma själ som på ett onaturligt sätt isolerades ifrån varandra pga. det hierarkiserande Ordet hierarki kommer från grekiskan som betyder “heligt styre“ och utvecklades av kyrkan: påvens styre över ärkebiskopana och prästerna, eller Guds styre över ärkeänglarna och änglarna osv.   mänskliga sinnet. Det finns en skiktad ordning i världen som människans sinne observerar, graderar och kategoriserar men dessa kategorier tillhör endast sinnet (den medvetna anden) och inte ordningen. Jung fasthöll sitt omdöme i detta sammanhang i grund förbunden med den västerländska vetenskapen och därför är hans kommentar mer sarkastisk och dogmatisk än självironisk och aptitlig. 

     Dessutom påverkades Jungs tolkning inte bara av vetenskapens “newtonicitet“ men också den västerländska kristenomens förhärskande livssyn som blandades med Wilhelms fel översättning. Denna påverkan är mest påtaglig när dem “tre världarna“ - som Wilhelm översatt som “Helvete, Jord, Himmel“ - behandlas eller bättre sagt ignoreras av Jung. En rätt analys av dessa tre världar, som enligt Cleary handlar om tre medvetandestadier, kombinerat med den autentiska upplevelsen av essensen skulle ha övertygat Jung om en beständig Verklighet (taoismens Tao) som “står“ bakom medvetandets synliga stadier. Jung satt likhetstäcken mellan psyke och materia  Som han skrev i ett senare verk “Eftersom psyke och materia finns i en och samma värld och dessutom står i kontinuerlig kontakt med varandra … är det inte bara möjligt utan till och med ganska troligt att psyke och materia är olika aspekter av en och samma sak“. C.G. Jung, On the Nature of Psyche. Citerad i D. Zohar & I. Marshall, SQ Själens intelligens s.79. och enligt den buddhistiska skolan kommer dem föränderliga tillstånd (både psyke och materia) från den oföränderliga och beständiga essensen (shunya “tomhet“ eller “utan egenskap“) bakom dem. Uttryckt med psykologiska termer skulle de tre världarna motsvara undermedvetna, självmedvetna och övermedvetna stadierna. Studiet av detta övermedvetna blev lämnat därhän av Jung på grund av alla dessa faktorer som jag nämnde ovan. 

     


En väsentlig fördel hade Cleary genom att han både översatt och praktiserade Den gyllene blomma metoden. Cleary påstår att man inte kan lära sig denna mystik genom att studera, läsa böcker och analysera. Alltså utan egna erfarenheter de olika beteckningarna har endast intellektuella betydelser utan existentiellt innehåll. I Clearys kommentar framkommer det mycket tydligt att man måste utöva mystik för att kunna göra sig en föreställning om vad en mystisk text talar om. Jung praktiserade inte metoden, han följde inte dess disciplin och utövade inte meditation för att komma in i dessa olika medvetandetillstånd som texten talar om.  

     Jung beundrade textens innehåll men förmodligen förstod han inte dess metafysik. Enligt Jungs teori om de fyra grundfunktioner Dvs. förnimmande, kännande  ,intuition och  tänkande. tillhör intuition varseblivningsfunktionerna (talar om för oss vad som händer och förmedlar information). Han definierar intuitionsbegreppet som “en psykologisk grundfunktion“ som är “utmärkande för den infantila och primitiva psykologin.“ Jung, Psykologiska typer s.164-65. (Falun 1993) 

     Mystiker talar ofta om tre olika kunskapskällor som sannolikt motsvarar buddhismens tre världar. Dessa tre källor är instinkt, förnuft och intuition. Enligt Clearys kommentar tillhör intuitionen den primal anden och är den absolut renaste och högsta källa för den levande kunskapenDet finns många andra källor som påstår det samma. Se Rousselle,E. ZUR SEELISCHEN FÜHRUNG IM TAOISMUS  s. 4. (Darmstadt 1962); Lama A. Govinda FOUNDATIONS OF TIBETAN MYSTICISM s. 74-5. (York Beach, USA 1969); Sw. Akhilananda Indisk psykologi s. 130-5. (Stockholm 1957). medan intellektet tillhör den medvetna anden (förnuftets värld). Den österländska visheten postulerar att en människa med stark intuition har djupare kontakt med medvetandet och inbördes sammanhang, inte bara intellektuellt utan direkt. Direkt kontakten till kunskapens källa (genom spontanitet och intuition) skapar en direktkänsla i människan av oupplösligt enhet med alltet, med Tao. Taoismens viktigaste funktion enligt Cleary är att rena och förfina den medvetna anden (sinnet) så att den kan återförenas med den primal anden. Detta innebär ett dimensionsskifte från den andra världen (formens värld) till den tredje världen (dvs. den formlösa världen).   

     Slutligen, i enlighet med Jung kulminerade dessa övningar i upplevelser som karakteriserats av en framträdande mandalasymbolik, en motsvarighet till Självet. Självet för Jung betyder det mänskliga psykets yttersta potential som “tillhör mer världsalltet än människan“ men ändå har en typ av form (Självet som arketyp). Enligt Clearys tolkning tyder mandalan på “ett medvetande utan innehåll“ som bl.a. mästaren Liu I-ming också bekräftar. Detta faktum innebär att den andliga resan går vidare till mer subtila terränger än den jungianska Självet. Denna terräng är en andlig upplevelse som är svårbeskrivbar pga. att i vårt vanliga tillstånd kan vi inte förstå den. Vad vi kan säga är att denna upplevelse stödjer påståendet att en föreställning om ett sammanhängande Själv inte har någon objektiv giltighet. Upplevelsen bekräftar att i sin omedelbara sinneserfarenhet finner praktikanten bara en ständig ström av intryck, förnimmelser som avlöser varandra ibland ofattbart snabbt, men där finns det aldrig något som motsvarar ett sammanhållande Själv. Denna upplevelse leder praktikanten till en klar insikt som befriar medvetandet från allt innehåll. I den snurrade världen uppstår plötsligt en orörlig punkt som beskrivs med den gamla kosmiska symbolismen om världsaxeln. Enligt denna beskrivning hamnar praktikanten vid himmelpolen, vid “den mirakulösa platsen där allt har sitt ursprung“ och förvandlas till en “Buddha sittande på en lotus“. Cleary [supra 5] s. 108., Rousselle,E. ZUR SEELISCHEN FÜHRUNG IM TAOISMUS  s. 19. (Darmstadt 1962) och Paul Carus Early Chinese Astrologi and Occultism s. 69. (Bombay 1989). 


Men han är också “den som leder sitt land med hjälp av rättfärdigheten“ och därför “kan (han) förliknas vid den norra polstjärnan, vilken står orubblig; alla stjärnor vänder sig mot den (Samtalet med Konfucius II.1.)“. Men vad är rättfärdigheten? “Mästaren sade: Trehundra stycken är i Dikternas bok, men en enda rad kan sammanfatta dem alla: Hys inga onda tankar (Samtal med Konfucius II.2.)“ Tolkade av Alf Henrikson och Hwang Tsu-Yü, (Stockholm 1966).     Polstjärnan pekar mot alla dessa odödliga som kallades i början som chen-jen (“sanna människor“), shen-jen (“andemänniskor“), yü-jen (“befjädrade människor“) och väsen som kunde flyga (hsien-jen). 

Dessa metaforer fortfarande tillhör den teoretiska delen av erfarenheten. Med den praktiska erfarenheten förstår “den upplevande“ att, trots alla försök att skildra upplevelsen, är endast ens bevittnande medvetenhet, det andliga betraktandet (primal anden) kvar “där“ i all evighet. Där finns och har alltid funnits bara ljus, Den Gyllene Blomman.   





  

4.2 Sammanfattning     

“Orient und Occident

Sind nicht mehr zu trennen.“

(J. W. von Goethe) 

 

Wilhelm var den person som hittade texten och som först översatt den på ett västerländskt språk år 1928. Han har både översatt och kommenterat bl. a. I Ching, Den gyllene blommans hemlighet, Tao te king mm. och därmed var han insatt i att göra Kinas själsliga skatter åtkomliga för Europa. Då var Europa fortfarande nybörjare i förståelsen av Österlandets visdom och de kristna formerna och aspekterna påverkade hans uppfattning om den. Dogma och känsla stred med varandra i honom “vilken i hans fall tog sig uttryck som en konflikt mellan väst och öst“, konstaterade Jung. Detta tvivel påverkade själva Jung också som beundrade österlandets stora filosofer – som han nämnde dem – men han hade en oförsynt syn på deras metafysik. Jung har studerat alkemistiska verk tidigare men han själv påstått att “först genom texten i den Gyllene blomman har alkemins väsen kommit närmare“ Jung,  Mitt liv  s. 190.. 

     Denna text - som heter T'ai I Chin Hua Tsung Chih (Den gyllene blommans hemlighet) tillsammans med Hui Ming Ching (Medvetandets och Livets Bok) - är en samling av ett slags aforism och innehåller förklaringar - med suggestiva, esoteriska terminologier - av praktisk betydelse som behandlar de alkemistiska (ev. fysiologiska) processerna. Dessa framförda tekniker antyder varken hjälp ifrån eller närvaro av en gudom eller gudomlig kraft, istället är det insiktens ljus som ger en direkt upplysning till utövaren. Med i texten finns även ganska detaljerad beskrivning av faror och villovägar som väntar på den ouppmärksamme praktikanten.

     Det blev klart för Jung “att alkemin i symbolisk och allegorisk form i själva verket beskriver människans andliga mognad“ och att denna mognadsprocess förbinder människan med livets andliga dimensioner och hjälper henne att finna Självet, det gudomliga inom henne. Denna inre erfarenhet av “förening med det gudomliga“ var enligt Jung det mest värdefulla och viktigaste målet i livet. Därför försökte Jung i sin moderna psykoterapi ge en högre religiös bakgrund vid avlägsnandet av konfliktorsaken. Enligt Jungs tolkning omskapar och genererar den gyllene blommans metod kroppens energi för att, å ena sidan, människan ska kunna komma ur olika själsliga tillstånd som hon blivit fångad i (Projektion, Skuggan, Personan, Animus-Anima), och å andra sidan för att kunna nå fram till något hon var avskuren ifrån (det gudomliga Självet).

     Enligt Jungs “mandalalogik“ är universum en sammanknuten helhet som bildar mönster med betydelseenheter (arketyper) som skall vidare komma till uttryck genom symboler, och har en strukturerad dynamisk process som likt individuationsprocessen. Individuationsprocessen är identisk med Tao och spjälorna på processens stege är stadier i den stora evolutionen och är stadier i människomedvetandets tillväxt och dess utveckling. När medvetandet utvecklats till sitt högsta tillstånd blir människan en odelbar individ, en representant av det gudomliga Självet.



Sexti år efter att Jung kommenterade Den Gyllene Blomman kom professor Tomas Cleary ut med sitt ny översättning och kommentar. Cleary påstår i sin utläggning att varken Richard eller Jung visste att den text de hade behandlat var en stympad version av originalet. Han menar också att Wilhelm i många fall helt misstolkade textens innehåll och förkristnade den taoist-buddhistiska läran. Alkemistiska skrifter talar nästan aldrig i klartext, menar han, och därför var det inte så konstigt att Jung delvis missförstod textens innebörd och trodde på att han utvecklat en psykologi som öst har begrundat genom onormala psykiska tillstånd. Egentligen var detta verk aldrig avsett att studeras på egen hand utan under en mästares (eller åtminstone under en invigdas) ledning som både Wilhelm och Jung saknade.  

     Enligt Clearys kommentar är den fundamentala grunden för denna alkemi: att förfina, förädla och rena den heliga primal anden (som finns latent i varje människa) ur den profana, betingade medvetna anden (sinnet). Den medvetna anden representerar fragmenterade tillstånd som är uppsättningen av alla känslor, tankar, och attityder som är betingade av både personlig och kulturell historia. De är bundna och begränsade till de specifika formulär som människan genom vanans makt tar för givet. Det finns en tillgång till den primära verkligheten (primal anden) som är formlös och är kännedomens essens. Den är obetingad och transcenderar både kultur och historia. 

Uttryckt genom psykologiska termer innebär detta att den enskilda som förstår innebörden av texten kan inträda och gå ur tankar, känslor, stämningar, och personligheter efter behag. Hon/Han blir centrerad i primal anden (som kallas mästaren) och når ett andligt betraktande. Hon/Han är varken påverkad eller kontrollerad av innehållet av de olika betingade medvetandetillstånd som den medvetna anden är upptagen med. Den gyllene blommans metod lär också ut hur man ska väcka det andliga ögat hos utövaren, hur hon ska framställa livselixiret Chin-jo, “den gyllene saften“ (ljuset), och transformera sitt korta liv in i evigheten. Som Mästaren säger “… omedvetenhet har ingen börja, men ett definitivt slut; medvetenhet har en definitiv början, men inget slut …“. 




4.3  Slutsats



Jag kan konstatera att Jungs kommentar ofta är både begränsad och approximativt som steg för steg förbättrades av Clearys förklaring. Jung ville komma åt och studera själen i dess helhet och hans dynamiska psykologi (individuationsprocessen) behandlar olika faser av själens funktioner. Jungs kommentar nådde en andlig nivå som går bortom tanken men Clearys förklaring behandlar även den större verkligheten. Jungs reflexion var definitivt ett pionjär arbete men även om hans individuationsprocess slutar i ett slags deprivation är Jungs uppfyllelse (mandala-Självet) fortfarande ett objekt. Enligt Clearys kommentar efter jagmedvetandets tillintetgörande (dvs. befrielsen ifrån identifikationen och tyrannin av den medvetna anden) övergår praktikanten till ett objektlöst tillstånd (primal anden) som betyder frihet även ifrån den jungianska uppfyllelsen (Självet). Det är mycket karakteristiskt av Jung hur han konfronteras med idén om jagmedvetandets utplånande: “Det tycks mig som om er ståndpunkt sammanfaller med inställningen hos våra medeltida mystiker, som strävade efter att utplånas och gå upp i Gud. Ni tycks alla vara intresserade av att komma tillbaka till Självet i stället för att se vad Självet vill att vi ska göra i den värld där vi – åtminstone tills vidare – är placerade, förmodligen i ett bestämt syfte.  Universum tycks inte existera enbart för att människan ska förneka det eller göra sig fri från det.“ Se J.M. Spiegelman & A.U. Vasavada, Hinduism and Jungian Psykology s. 193. (L.A., USA Falcon Press 1987).    Efter denna befrielse, ifrån formvärldens herravälde över själens frihet, känner sig människan som oupplösligt ett med alltet, med Tao. 



Jung och Cleary är helt ense om att kunskap är en levande process och eftersom Jung var analytiker var hans metoder intellektuella. Problemet för Jung var att den gyllene blommans fullbordan ligger bortom intellektet (språket) och är otillgängligt för alla utom dem som är villiga att gå igenom en ansträngande och målinriktad förening med den. Men för Jung “att sträva efter att utplånas och gå upp i Gud“ var alldeles för “omoralisk“, han ville inte ge upp idén om Självet. Cleary praktiserar metoden som innebar att genom detta utövande kunde han förstå textens paralleller inte bara intellektuellt, utan existentiellt med sitt hela väsen. Han hade dem inte bara i huvudet (dvs. i teorin) utan upplevde dem själv och kände dem därför djupare. Samtidigt är det en självklarhet att Clearys erfarenheter inte äger någon auktoritet av tillstånd att tvinga läsaren att acceptera deras uppenbarelser.



 Jag kan dra slutsatsen att varje aspekt av Clearys kritik om Jung är berättigad. Trots allt vederlägger inte Clearys tolkning Jungs teorier utan istället förbättrar den approximationen som Jung formulerat och därmed kan den ses som en kompletterande utveckling av den föregående. Den mystika förnimmelsen går bortom intellektuella distinktioner och att människan någonsin kan nå den mystika sanningen med begrepp är mycket osannolikt, även om morgondagens insikt ska ersätta dagens.

     

En del av gåtan med Jungs “gyllene blomma kommentar“ är fortfarande olöst. När det gäller religionskärnan är själva upplevelsen och erfarenheten den fundamentala källan för Jung. “En religiös sanning är i grunden en erfarenhet, inte en åsikt. … En religiös erfarenhet är absolut. Den kan inte diskuteras.“ C.G. Jung, Psykologi och religion s.7. (Falun 1998). Därför är det svårtförståeligt för mig varför han hade en negativ inställning till själva övningarna som framkallar dessa upplevelser. Om den mänskliga arten äger planer (arketyper) som är lika för alla individer (enl. Jungs påstående) hur kommer det sig att Jung varnade den västerländska läsaren att prova denna metod som egentligen är den bästa redogörelsen av ens egen (?) individuationsprocess? 


Cleary förmodar att vad Jung var emot var troligtvis det blinda härmandet av de österländska teknikerna, utförda med fel motivation och attityd. Men i så fall varför skrev Jung inte det istället? Varför trodde han att alla västerlänningar kommer att bete sig på detta sätt mot den östliga läran?; är det inte hans egen projektion det handlar om? Jung visste själv att uppförandet inte kommer att förändras därför att objektet är förändrat. Problemet är själva attityden och inte objektet.  

     Clearys omdöme förmår läsaren att ägna sig åt mystika övningar och förklaringen till detta är att levande kunskap kan man inte överta från andra, den kan bara vinnas genom egen erfarenhet. Clearys kommentar bekräftar att dessa upplevelsers filosofiska, psykologiska och teologiska formler endast är sekundära aspekter. Precis som den kinesiske I Ching kommentatorn Vang Pi sade: Symboler uttrycker de bakomliggande idéernas innebörd, medan till symbolerna tillhörande aforismer och förklaringar uttrycker symbolernas innebörd. Från ögonblicket vi förstår symbolernas innebörd kan vi glömma alla aforismer och förklaringar, och från ögonblicket vi uppfattade idéerna kan vi glömma alla symboler. Denna människa som klamrar sig fast vid aforismer och förklaringar kan aldrig uppfatta symboler, och den, som hakar sig fast vid symboler kan aldrig uppfatta de bakomliggande idéerna. Vang Pi (226-249) var en genial filosof som återupplivde I Ching  - efter en tid av kaos - i Kinas historia. Citerad i Wolfgang Bauers’ inledning till den tyska utgåvan av Wilhelms I Ching . (Eugen Diedrichs Verlag, München 1973).   
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