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Förord 
 
Jag har valt att skriva om förhållandet mellan Jung och den esoteriska tradition som benämns Fjärde 
vägen. Anledningen till detta val är att jag i båda dessa traditioner, den jungianska och Fjärde vägen, 
ser ett intressant kritiskt ifrågasättande av vår moderna tids uppfattningar om människan och det 
mänskliga psyket. Jung framhåller individuationsprocessen som en möjlighet att växa till en 
fullödig människa. 
 
Inom den Fjärde vägen betonas vikten av att ta sin situation på allvar och att genom medvetet arbete 
och självobservans skapa sig en riktig själ. 
 
Båda dessa skolor träder fram i en tid av stora och omskakande förändringar under början av 1900-
talet. Båda skolorna ifrågasätter den själlösa massmänniska som den nya tiden har genererat och 
försöker utarbeta verktyg för att råda bot på tidens tillkortakommanden. 
 
Vidare finns i båda fallen ett stort intresse för forna kulturers kunskaper och andliga insikter, vilka 
studeras och sätts in i ett större mönster. Denna ansats finner jag mycket tilltalande och förnuftig. 
Den kan ses som en reaktion på sin tids oreflekterade evolutionistiska antagande om att en 
utveckling äger rum som går från en lägre till högre form, och att det som tänktes i andra kulturer 
och andra tider var att betrakta som något mindre värt en det som vår förhandenvarande 
civilisationsform står för. Båda traditionerna är öppna för att vishet och insikt kan hämtas från ett 
brett spektrum av den kollektiva mänskliga erfarenheten. Jag har under mitt liv kommit att 
intressera mig för båda dessa traditioner, och jag finner deras strävan att presentera en modell för 
verkligheten vara ett ämne väl värt att studera. 
 
Min avsikt är att undersöka deras syn på människan och människans själsliga framåtskridande. Jag 
tror att detta kan vara ett fruktbart och meningsfullt studium där nya vinklar kan leda framåt. 
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Inledning 
 
Problemformulering 
 
Min frågeställning är: 
 
Vilken syn på människan har de två riktningarna och vilka konsekvenser får detta? 
 
Vilka likheter och skillnader finns det mellan Jungs syn på människans själsliga utveckling och den 
som Fjärde vägen skolan står för? 
 
Metod och avgränsningar 
 
Jag avser att tillämpa ett hermeneutiskt arbetssätt där jag tolkar texter av Jung och företrädare för 
Fjärde vägen (i fortsättningen förkortat FV). 
 
Jag avser att begränsa mig till FV som den utformats av Gurdjieff, Ouspensky och några personer 
som varit i personlig kontakt med dessa. FV har ett flertal olika efterföljare med olika förtecken. 
Det finns dock inte utrymme här att mer än flyktigt beröra dessa. 
 
Jag kommer att arbeta efter de definitioner jag längre fram kommer att göra, och mina tolkningar 
kommer att vara knutna till dessa. Dessa definitioner är huvudsakligen hämtade från Hark, Sharp 
och von Franz. 
 
Problematisering 
 
Det ska med en gång sägas att Jung själv inte hade någon positiv tanke om FV. Jag vet inte hur djup 
hans kunskap var, men i de fall han uttalade sig var det i negativ riktning: 
 
C.G. Jung on Gurdjieff and Ouspensky 
 

“The following extract is from a letter written by Jung to Fernando Cassani of Caracas, 
Venezuela on 13 July 1954. It is of interest not only because it lays out Jung's attitudes toward 
Gurdjieff and Ouspensky, but also touches on his own unique position as an ”empiricist of 
experience” -- a position which often causes considerable consternation among casual readers 
of his work, taking it to mean that he is a ”scientist” rather than a ”mystic,” which, of course, 
is incorrect; he was a ”scientist of the mystical experience,” or one who, having encountered 
God, chose to describe it in the language of science rather than mysticism. 

 

I am not a philosopher … but an empiricist who describes the progress of his [inner] 
experiences [with the higher Self]; thus, my work has no absolute beginning and no all-
encompassing end. It is like the life of an individual, which suddenly becomes visible 
somewhere but rests on definite though invisible foundations, so has no proper 
beginning and no proper end, ceasing just as suddenly and leaving questions behind 
which should have been answered. You do not know my later (and perhaps more 
important works yet. I therefore enclose a list of them.  
 
As for the writings of Ouspensky and Gurdjieff, I know enough to satisfy me that I have 
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no time for them. I seek real knowledge and therefore avoid all unverifiable speculation. 
I have seen enough of that as a psychiatrist. You might as well recommend Mme. 
Blavatsky's Isis Unveiled or the compendious opus of Rudolph Steiner or Bo-Yin-Ra 
(why not Schneiderfranken [the latter's real name]? Anyway, I thank you for your good 
intentions. It is so difficult to establish facts that I detest anything that obscures them …  
 
Yours sincerely, C. G. JUNG” 
(From Collected Letters of C.G. Jung, Vol. 2, page 180)” 

 
Och vidare om Ouspensky: 
 
The Letter to Constance Long 
 

“I am not making this up. Here is a letter he wrote December 17, 1921 to Constance Long, an 
important American disciple then living in England. (TAC, 258-59). Long had begun to come 
under the influence of exiled Russian mystic Ouspensky, and Jung correctly feared that he 
would lose her allegiance to Ouspensky at a time when she was important to his desire to 
expand his influence in the English speaking world. Jung wrote: 
 
Gnosis should be an experience of your own life, a plant grown on your own tree. 
Foreign gods are a sweet poison, but the vegetable gods you have raised in your own 
garden are nourishing. They are perhaps less beautiful but they have [illegible]. 
 
You shall not make totems of foreign trees [ ]. No one shall keep you else you trespass 
your limits; but blessed be the place where we meet the beginning of our limitations. 
Beyond one's frontiers there is not but illusion and misery, because there you arrive in a 
country of the wrong ancestor spirits and the wrong charms … 
 
Why do you look for foreign teachings [i.e., the Russian's]? They are poisons, they did 
not come out of your blood. You should be on your own feet, and you have your own 
rich earth below them. Why should you listen to the word of a man who is off his own 
soil [Ouspensky was in exile]? Truth is tree with roots. It is not words. Truth only grows 
in your own garden, nowhere else. 
 
Only feeble men eat the food of a stranger. But your people need a strong man, one who 
gets his truth in his own roots and out of his own blood …” 
http://wku.edu/~jan.garrett/jung.htm

 
Det bör dock beträffande det senare citatet källkritiskt påtalas att det är hämtat ur en bok av Richard 
Noll, som företräder en synnerligen fientlig ton gentemot Jung. 
 
Det går dock rimligt att sluta sig till att Jung knappast var någon anhängare till FV. 
 
Detta hindrar dock inte att beröringspunkter kan finnas och vara meningsfulla att studera. 
 

http://wku.edu/%7Ejan.garrett/jung.htm
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Definitioner av Jungianska begrepp 
 
Individuationsprocessen 
 
Ett begrepp som är så centralt i de här sammanhangen är individuationen. För att inte trassla in mig 
i allt för långtgående resonemang, har jag valt att ansluta mig till vad som sägs i ”Jungiansk 
ordbok” av Daryl Sharpe (sid 73-76). Denna definition är, lika lite som någon annan definition här i 
Världen, heltäckande eller invändningsfri, men den framstår som funktionell och användbar i en 
här-och-nu-situation. 
 
Sharp ser utifrån Jungs egna skrifter, individuationen som en psykologisk differentieringsprocess 
med syfte att utveckla den individuella personligheten. 
 
Syftet med individuationens syfte ses som att frigöra den individuella personligheten från personans 
hölje och från urbildernas suggestiva makt. 
 
Individuationen bygger på en levande relation mellan jaget och det omedvetna. Målet är att bli 
bekant med vår egen unika psykiska verklighet, att se våra styrkor och begränsningar. Detta är 
något som leder fram emot Självet. Detta innebär en frigörelse från de kollektiva värderingarna. 
Detta ser Sharp som ett slags svek som måste sonas genom att den som anträtt individuationsvägen 
tillför kollektivet något. Han citerar Jungs samlade verk: 
 
”Individuationen hindrar personlig likriktning och följaktligen kollektivitet. Det är den skuld som 
den som individuerar har kvar till världen, det är den skuld han måste bemöda sig om att gottgöra. 
Han måste erbjuda ett försoningsoffer i stället för sig själv, dvs. han måste frambringa värden som 
är en likvärdig ersättning för hans frånvaro i den gemensamma kollektiva sfären. Utan att 
åstadkomma dessa värden är individuationen omoralisk och -mer än så- självmordsmässig. Den 
som individuerar kan inte a priori göra anspråk på någon form av högaktning. Han måste nöja sig 
med den uppskattning som råkar komma honom till del utifrån på grund av de värden han skapar. 
Samhället har inte bara rätt, det har också en plikt att fördöma den som individuerar utan att skapa 
motsvarande värden.” 
 
Individuationen skiljer sig från individualism på så sätt att den förra avviker från de kollektiva 
normerna, men vidmakthåller respekten för dem, medan den senare helt tar avstånd från dem. 
 
Sharp citerar ånyo Jungs samlade verk: 
 
”Verklig konflikt med den kollektiva normen uppstår bara då den individuella vägen upphöjs till 
norm, något som faktiskt är syftet med extrem individualism. Det syftet är naturligtvis patologiskt 
och livsfientligt. Det har följaktligen ingenting att göra med individuation, vilken – även om den tar 
sin egen individuella sidoväg- just av den anledningen behöver normer för samhällsorientering och 
för det livsnödvändiga individuella förhållandet till samhället. Individuationen leder därför till en 
naturlig respekt för kollektiva normer.” 
 
Skuggan 
 
Jag använder mig återigen av Sharp, sid 170-173. Här definieras skuggan som gömda eller 
omedvetna sidor av en själv, både goda och dåliga, vilka jaget antigen trängt bort eller aldrig varit 
medvetet om. Sharp fortsätter med att citera Jung: 
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”Skuggan är ett moraliskt problem som utmanar hela jag-personligheten, för ingen kan vara 
medveten om sin skugga utan ansenlig moralisk ansträngning. Att bli medveten om skuggan 
innebär att erkänna de mörka sidorna av personligheten som närvarande och verkliga”. 
 
Skuggan består av bortträngda önskningar och primitiva fantasier, infantila motiv, sådant vi skäms 
för och inte vill kännas vid. Men där finns också positiva förmågor och insikter som ligger 
begravda. Sharp citerar Jung: 
 
”Kampen att komma till tals med den Andre i oss är väl värd att utkämpas, för på så sätt lär vi 
känna sidor av vår natur som vi inte skulle tillåta någon annan att visa oss och som vi annars aldrig 
skulle ha tillstått.” 
 
Att komma i kontakt med sin skugga och assimilera den är inte en helt lätt uppgift om man ska ta 
den på fullt allvar. Vi har en tendens till att vilja förtränga sådant vi inte vill se. Därför är det ett 
viktigt första steg att erkänna att den finns, och vad som är viktigast, att den finns hos oss själva. 
 
Nästa steg är att bli medveten om dess egenskaper och avsikter. Detta sker genom att rikta 
uppmärksamheten mot de områden där skuggan kan tänkas bli synlig, så som fantasier, impulser 
och liknande. 
 
Det är för det tredje nödvändigt att inse att processen är långvarig och konfliktfylld. 
 
Sharp citerar Jung: 
 
”Det är en terapeutisk nödvändighet att konfrontera medvetandet med sin skugga. I slutändan måste 
detta föra med sig en förening, även om processen till att börja med består av en öppen konflikt och 
ofta så förblir under en lång period. Det är en kamp som inte låter sig upphävas med rationella 
medel. Om konflikten medvetet trängs undan ur medvetandet, fortsätter den i det omedvetna och tar 
sig andra, ännu farligare uttryck, varför inget har vunnits genom detta. Kampen måste gå vidare tills 
opponenterna blir andtrutna. Vad som kommer ut av detta kan ingen veta i förväg. Det enda säkra är 
att båda förändras.” 
 
Anima 
 
Åter är det Sharp som får lämna material till definitionen (sid 17-23). Anima är att betrakta både 
som ett personligt komplex och som en arketypisk bild av kvinnan i det manliga psyket. Jung 
urskiljde fyra anima stadier med motiv från myternas värld, Eva, Helena, Maria och Sofia. 
 
I det första, Eva, stadiet är anima kopplat till den personliga modern. Mannen behöver nära band till 
en kvinna för att kunna fungera. 
 
I det andra stadiet, Helena, är anima kollektiv och sexuell. 
 
Det tredje stadiet, Maria, står för religiösa känslor och möjligheten till varaktiga förhållanden. 
 
I det sista stadiet, Sofia, fungerar anima som en följeslagerska i det inre livet som förmedlar 
omedvetet material till medvetandet. Hon bidrar i sökandet efter mening och är konstnärens musa. 
 
Jung hävdade att mötet med skuggan kunde ses som ett lärlingsprov, men att förlika sig med anima 
var att betrakta som mästarprovet. Målet är att låta henne förvandlas från en motståndare till ett 
funktionellt förhållningssätt mellan det medvetna och det omedvetna. 
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”När man nått detta mål blir det möjligt att frigöra jaget från sammanblandningen med kollektivet 
och det kollektivt omedvetna. Genom denna process förlorar anima den demoniska kraften hos ett 
autonomt komplex. Hon är inte längre tvingande eftersom hon fråntagits makten. Hon är inte längre 
den som vaktar okända skatter, inte längre Kundri, Graals demoniska budbärerska, till hälften 
gudom, till hälften djur, inte heller är hon längre den själ som kallas ”Härskarinnan”. Utan en 
psykisk funktion av intuitiv natur, besläktad med det som naturfolken menar när de säger; ”Han har 
gått ut i skogen för att tala med andarna”, eller ”Min orm talade med mig”, eller med barndomens 
mytologiska språk; ”En liten fågel berättade för mig”. 
 
Självet 
 
Definitionen av Självet har jag hämtat från Marie-Louise von Franzs kapitel i ”Människan och 
hennes symboler”, sid 162; 
 
”Självet kan definieras som en inre, vägledande instans, noga att skilja från det medvetna jaget, och 
man får grepp om det endast genom att utröna vad ens drömmar har att säga. Av dem ser man att det 
är ett styrande centrum, som verkar i riktning av allt större vidd och mognad hos personligheten. 
Men psyket i denna vidare och mer fullgångna aspekt ter sig till att börja med endast som en 
medfödd möjlighet. Det kan träda i dagen ytterst obetydligt eller utveckla sig relativt fullständigt 
under ett människoliv. Hur långt det utvecklas, beror på i vad mån egot är villigt att lyssna till vad 
Självet har att säga. Alldeles som naskapifolket har lagt märke till att en för den Store Mannens 
vinkar tillgänglig person får drömmar som blir honom till allt större hjälp, så kunde vi tillägga, att 
den medfödde ”Store Mannen” blir mer verklig inom den mottagliga människan än hos den som 
försummar honom. En sådan person blir också en mer fullgången och allsidig människa.” 
 
Jag tycker att den här definitionen är tydlig och bra för den här uppsatsen. Jag skulle dock vilja föra 
in en liten reservation för egen del. Min tvekan rör formuleringen om att det endast genom att 
studera drömmarna som det går att få reda på vad Självet har att säga. Min tro är att Nära-döden-
upplevelser är att jämställa med drömmar. 
 
Synkronicitet 
 
Synkroniciteten är ett av de områden i den jungianska psykologin som gett upphov till en 
omfattande debatt med många tolkningar. Jag har valt att följa Hark (sid 225-228). 
 
synkronicitet beskriver ett meningsfullt sammanträffande i tiden av två yttre händelser eller en yttre 
och en inre händelse, mellan vilka det inte finns något kausalt samband. Särskilt viktigt är 
händelsernas ”meningsfulla koincidens”. 
 
Jung skiljer mellan tre kategorier av koincidenser: 
 
• Koincident mellan iakttagarens psykiska tillstånd och en samtidig, objektiv yttre händelse som 

motsvarar det psykiska tillståndet eller innehållet varvid det inte går att spåra något 
kausalsammanhang mellan det psykiska tillståndet och den yttre händelsen och något sådant 
inte ens är tänkbart med hänsyn till den psykiska relativiseringen av tid och rum. 

 
• Koincidens mellan ett psykiskt tillstånd och en motsvarande (mer eller mindre samtidig) yttre 

händelse som äger rum utanför iakttagarens varseblivningsfält, alltså på ett betydande avstånd i 
rummet, och kan verifieras först i efterhand. 
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• Koincidens mellan ett psykiskt tillstånd och en motsvarande, ännu inte timad framtida händelse, 

som alltså inträffar på ett betydande avstånd framåt i tiden och likaledes kan verifieras först i 
efterhand. 

 
Vidare Sharp (sid 181-182) 
 
Jung förknippade synkronistiska erfarenheter med det relativa i tid och rum och en viss grad av 
omedvetenhet. 
 
De mycket olika och förvirrande aspekterna av dessa fenomen är, såvitt jag kan se, för närvarande 
fullständigt förklarliga om man förutsätter psykisk relativitet i tid och rum. Så snart ett psykiskt 
innehåll träder över tröskeln till medvetandet, försvinner det synkronistiska marginalfenomenet, tids 
och rumsdimensionerna återupprättas, och medvetandet blir på nytt isolerat i subjektivitet. På 
motsvarande sätt kan synkronistiska fenomen framkallas genom att man försätter subjektet i ett 
omedvetet tillstånd. 
 
Synkronicitet kan definieras som en icke-kausal förenande princip. En väsentligen mystisk 
förbindelse mellan det personliga psyket och den materiella världen, baserad på det faktum att de i 
grund och botten bara är olika former av energi. 
 
Det är inte bara möjligt utan till och med ganska troligt att psyke och materia är två olika aspekter 
av samma sak. Synkronistiska fenomen pekar i denna riktning, för de visar, som jag ser det, att det 
icke-psykiska kan bete sig som det psykiska, och vice versa, utan att det finns något orsakssamband 
dem emellan. 
 
Persona 
 
Personabegreppet kommer att ha betydelse för uppsatsen, så det kommer att behandlas tämligen 
utförligt. (Beskrivningen bygger på sid 139-141 hos Sharp). 
 
Personan kan sägas vara det ”jag som vi visar fram för den yttre världen, vanligtvis de accepterade 
eller idealiserade sidorna hos oss själva. 
 
Persona är ett funktionellt komplex som vi använder för vår anpassning eller för vår bekvämlighet. 
 
Persona är det som man faktiskt inte är, men som andra, och ofta man själv, tror att man är. 
 
Ursprungligen betydde ordet persona den mask som skådespelarna bar för att ange vilken roll de 
spelade. På denna nivå är persona både ett skyddande hölje och en tillgång i umgänget med andra. 
Det civiliserade samhället förutsätter interaktion mellan människor som just använder sin persona. 
 
Det finns faktiskt människor som saknar en utvecklad persona, sådana som begår den ena sociala 
försyndelsen efter den andra, troskyldigt oskuldsfulla, själfulla tråkmånsar eller hjälplöst vädjande 
barn, aningslösa, blinda för världen, hopplösa drömmare som alltid tar för givet att de ska bli 
förlåtna. Av dem kan vi lära hur det går när vi försummar vår persona. 
 
Innan persona har differentierats från jaget, uppfattas det som individualitet. Faktum är dock att 
persona inte är särskilt individuell, varken som social identitet eller som idealbild. 
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Persona är, som namnet anger, bara en mask som låtsas vår individualitet och får både andra och en 
själv att tro att man är individuell, medan man helt enkelt spelar en roll genom vilken det kollektiva 
psyket talar. 
 
När vi analyserar persona drar vi av masken och upptäcker att det som verkade vara individuellt i 
grund och botten är kollektivt. I grunden är persona inte någonting verkligt, den är en kompromiss 
mellan individen och vad samhället anser att han bör vara. Man tar sig ett namn, förvärvar en titel, 
utövar en funktion. I viss mening är allt detta verkligt, ändå är det bara, åtminstone i relation till den 
berörda människans innersta personlighet, en sekundär verklighet, en kompromissbildning och i 
denna har andra ofta en större del än man själv. 
 
En psykologisk förståelse för persona som ett sätt att relatera till den yttre världen gör det möjligt 
att lägga sig till med en mask eller låta den falla efter behag. Men genom att belöna en speciell 
persona inbjuder den yttre världen också till att man börjar identifiera sig med masken. Pengar, 
respekt och makt kommer till den som beter sig i enlighet med vissa sociala roller. Från att vara 
något positivt och användbart kan persona därför bli en fälla och ge upphov till neuroser. 
 
En människa kan inte undertrycka sig själv till förmån för en konstgjord personlighet utan att hon 
straffas. Bara en antydan till försök att göra så, leder i de allra flesta fall till omedvetna reaktioner i 
form av dåligt humör, affekter, fobier, tvångsmässiga idéer, återfall i gamla laster osv. Den socialt 
starke mannen är i den privata sfären ofta ett barn när det gäller hans egna känslor. 
 
Kraven på anständighet och gott uppförande är en bidragande anledning till att man lägger sig till 
med det som så småningom blir en mask. Det som försiggår bakom masken kallas sedan privatliv. 
Denna pinsamt bekanta uppdelning av medvetandet i två figurer, ofta orimligt olika varandra, är en 
psykologisk manöver som med nödvändighet återverkar på det omedvetna. 
 
En konsekvens av att vi identifierat med vår persona är till exempel att vi förlorar kontakten med 
den person som vi är innanför vårt skyddande hölje. Våra reaktioner förutbestäms av kollektiva 
förväntningar (vi gör och tänker och känner det som vi ”borde” göra, tänka och känna), våra nära 
och kära klagar på vår känslomässiga distans och vi kan tyvärr inte föreställa oss ett liv dessförutan. 
 
I den mån som jag-medvetandet är identifierat med persona aktiveras i gengäld det försummade inre 
livet (personifierat av skuggan och anima/animus). Följderna av detta upplevs som karakteristiska 
symptom på neuros och kan i bästa fall tvinga igång individuationsprocessen. 
 
När allt kommer omkring finns det något personligt i ens val av persona och det sätt man visar upp 
den på och även om jag-medvetandet är odelat identifierat med persona, så är ens omedvetna 
individualitet alltid närvarande och gör sig märkbar, om inte direkt så indirekt. Dess inflytande är 
huvudsakligen skönjbart i omedvetna manifestationer som hjälper oss att kontrastera och 
kompensera den medvetna inställningen. Det omedvetnas reaktioner på den medvetna inställningen, 
tillsammans med sådant material som individen tidigare trängt bort, innehåller fröet till den 
individuella förnyelsen och utvecklingen. 
 
Vidare Hark (sid 178-181): 
 
Personan är en nödvändig och meningsfull anpassning av individen till samhället och verkligheten. 
Ett speciellt problem är människans identifikation med sin persona. Å ena sidan kan ju den sociala 
rollen eller en viss status medföra erkännande och säkerhet, å andra sidan kan det personliga och 
mänskliga kvävas bakom själsmasken. Inre motstycken till personan är människans själ och de 
självbilder som Jung kallar animus och anima. Personan och själen står i ett växelförhållande till 
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varandra, och de utgör inte sällan varandras motpoler på så sätt att en man som sätter upp en hård 
fasad kan ha en vek och kvinnlig själ och tvärtom. Bakom en intellektuell attityd döljer sig ofta 
sentimentalitet, och en moralisk karaktär kan dölja och kompensera ondskefulla sidor. Många 
svårigheter i de mellanmänskliga relationerna går tillbaka på olösta spänningar mellan personan och 
den omedvetna eller bortträngda själen. 
 
Personan är ett komplicerat relationssystem mellan det individuella medvetandet och samhället, 
som namnet säger ett slags mask, vilken å ena sidan är avsedd att göra ett visst bestämt intryck på 
omgivningen och å andra sidan dölja individens sanna natur. Att det sistnämnda skulle vara 
överflödigt kan endast den påstå som är så identisk med sin persona att han inte längre känner sig 
själv, och att det förstnämnda är onödigt kan endast den inbilla sig som är omedveten om sina 
medmänniskors sanna natur. Samhället förväntar sig ju, ja måste förvänta sig av varje individ att 
han eller hon så fulländat som möjligt spelar sin roll i kollektivet, så att exempelvis den som är präst 
inte bara utför sina förrättningar i ämbetet på ett objektivt sätt, utan också alltid och överallt, under 
alla omständigheter, på ett oklanderligt vis spelar prästens roll. Samhället kräver detta som en sorts 
säkerhet, envar måste hålla sig på sin plats, vare sig han är skomakare eller poet. Det förväntas inte 
att han ska vara bäggedera, och det vore inte heller tillrådligt, därför att det skulle vara en smula 
främmande och obehagligt. En sådan individ skulle ju vara annorlunda än andra människor, inte 
riktigt pålitlig. I den akademiska världen skulle han vara en dilettant, ur politisk synvinkel en 
oberäknelig faktor, ur religiös en fritänkare, kort sagt, han skulle drabbas av misstanken att vara 
opålitlig och inte hålla måttet, ty samhället är övertygat om att bara den skomakare som inte 
dessutom är poet levererar fackmässigt tillverkade skor. Entydigheten i den bild vi visar upp är en 
sak som har praktisk vikt, därför att samhället endast räknar med genomsnittsmänniskor, och sådana 
måste vara helt inriktade på en sak för att kunna prestera något rejält, två skulle vara en för mycket. 
Utan tvivel är det samhälle vi lever i inställt på sådana ideal. Därför är det inte att undra på att var 
och en som vill ha framgång i yrkeslivet måste ta hänsyn till de nämnda förväntningarna. Som 
enskild personlighet skulle naturligtvis ingen helt kunna motsvara dessa förväntningar, och därför 
blir konstruktionen av en artificiell personlighet oavvisligen nödvändig. De krav som 
anständigheten och de goda sederna ställer gör också sitt till för att motivera en passande mask. 
Bakom masken uppstår sedan vad man kallar privatliv. Denna mycket välbekanta uppdelning av 
medvetandet i två ofta löjligt olika figurer är en genomgripande psykologisk operation, som inte 
kan undgå att få konsekvenser för det omedvetna. 
 
Ett vanligt fall är identiteten med persona, alltså med signalsystem eller det maner vi använder oss 
av i vårt umgänge med världen. Så har till exempel nästan vartenda yrke en karaktäristisk persona. 
Dessa saker kan man lätt studera nu för tiden, då ”offentliga personer” så ofta avbildas i pressen. 
Världen framtvingar ett visst uppträdande, och människor som gjort sig kända inom ett visst område 
anstränger sig att motsvara de förväntningar som ställs på dem. Faran är bara att man blir identisk 
med personan, till exempel professorn med sin lärobok eller tenoren med sin röst. Då är olyckan 
skedd, man lever i fortsättningen bara i sin egen biografi. Deianeiras klädnad har då vuxit fast på 
vederbörandes kropp. (Deianeira var Herakles hustru som doppade dennes vita tunika i den döda 
kentauren Nessos blod i tron att detta skulle bevara Herakles kärlek och trohet till henne. I stället 
brände sig tunikan fast på Herakles kropp och drev honom att kasta sig på sitt egenhändigt byggda 
bål.) 
 
Och det krävs en Herakles förtvivlade beslut för att slita nessosdräkten av sig och stiga in i den eld 
som både förtär och odödliggör, för att förvandla sig till den man egentligen är. Vill man ta till en 
överdrift skulle man också kunna säga att personan är vad man egentligen, utan bara vad man själv 
och andra tror att man är. 
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Komplex 
 
Komplexebegreppet är en viktig komponent i den Jungianska psykologin, och dessutom en 
beröringspunkt med FV och dess syn på människan. Definitionen som följer har jag hämtat från 
Sharp sid 93-96. 
 
Komplex är en emotionellt laddad klunga idéer och bilder. 
 
Ett omedvetet komplex är en bild av en viss psykisk situation som är starkt emotionellt laddad och 
dessutom oförenlig med medvetandets vanliga hållning. 
 
Via regia (kungsvägen) till det omedvetna är inte drömmar som Freud tyckte, utan komplexet, som 
är arkitekten bakom drömmar och symptom. Inte heller är denna väg särskilt ”kunglig”. Den väg 
som komplexen pekar ut är mer som en knagglig och ovanligt slingrig stig. 
 
Komplex blandar sig i viljans avsikter och stör medvetandets förrättningar, de framkallar störningar 
i minnet och blockeringar i associationsflödet. De dyker upp och försvinner enligt sina egna lagar. 
De kan tillfälligt hemsöka medvetandet, eller påverka tal och handling på ett omedvetet sätt. Med 
andra ord; komplex uppför sig som självständiga varelser. 
 
Komplex är faktiskt ”delpersonligheter”. Orsaken till deras uppkomst är ofta ett så kallat trauma, en 
känslomässig chock eller något annat, som splittrar och avskiljer en del av psyket. Säkerligen är en 
av de vanligaste orsakerna en moralisk konflikt, som ytterst kan härledas ur den uppenbara 
omöjligheten att få hela sin natur bekräftad. 
 
Alla vet nuförtiden att folk har komplex. Vad som inte är så väl känt, fastän det teoretiskt sett är 
mycket viktigare, är att komplexen kan ha oss. 
 
Komplex är knutpunkter i det psykiska livet, vi skulle inte vilja vara utan dem. Vi klarar oss faktiskt 
inte utan dem, eftersom all psykisk aktivitet då skulle avstanna. 
 
Komplexen utgör uppenbarligen ett slags ofullkomlighet, men att ha komplex pekar inte 
nödvändigtvis på någon form av mindervärde. Det betyder bara att något disharmoniskt existerar, 
något icke införlivat och antagonistiskt, kanske som ett hinder, men också som en tändande gnista 
till större ansträngningar och, kanske, till nya möjligheter att åstadkomma saker. 
 
En viss grad av ensidighet är oundviklig och därmed är också komplexen oundvikliga. 
 
Att ha komplex betyder inte i sig att vara neurotisk, och det faktum att det är plågsamt bevisar inte 
att det föreligger en patologisk störning. Att lida är inte en sjukdom, det är den normala motpolen 
till lycka. Ett komplex blir sjukligt bara när vi tycker att vi inte har det. 
 
Ett komplex kan i verkligheten bara övervinnas genom att det helt och fullt tas på allvar. Om vi ska 
utvecklas vidare måste vi med andra ord ta till oss och enda ner i botten tömma den malörtsbägare 
som vi på grund av våra komplex har hållit på avstånd. 
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Biografiska fakta om Gurdjieff 
 
Georgi Ivanovitji Gurdjieff föddes i dåvarande Alexandropol i Tsarryssland, sedermera Leninakan i 
Sovjetunionen, nuvarande Gyumri i det självständiga Armenien. Detta område är en traditionell 
kulturernas och religionernas korsväg, där folk, kulturer och religioner mötts i flera årtusenden. 
Ibland i blodiga konflikter, vi kan ju erinra oss Nagorno-Karabach konflikten som ligger tämligen 
nära i tiden. Ibland i fredlig samexistens och kulturutbyte. 
 
Det exakta datumet för hans födelse är, som så mycket annat rörande hans personliga förhållanden 
höjt i dunkel. Ett datum som ibland nämns är 28/12 1877 (1). 
 
Ett annat är 12/1 1866. detta datum finns i ett av hans pass (2). Han hade dock ett flertal pass vilka 
stundtals motstred varandra. 
 
När det gäller källorna till hans liv, så har vi dels hans egna skrifter som väl får tas med sedvanlig 
källkritisk distans, dels skildringar av Moore och Webb, vilka får anses som mer kritiska (om än 
välvilliga). 
 
Källäget rörande hans liv är synnerligen problematiskt och någon riktig klarhet kommer vi sannolikt 
aldrig att få. Det jag redovisar här är dock en mytisk legendflora som varit en del av den samlade 
Gurdjieffbilden. 
 
Hans far var av grekiskt ursprung och hans mor armeniska. 
 
Som ett Kuriosa kan nämnas att hans kusin var den berömde skulptören Merkurov som i Ryssland 
och Sovjetunionen främst var känd för sina dödsmasker av kända personer så som Tolstoy, Lenin, 
Gorkji och Majakovskji.(3) 
 
Georgi, som var äldst av fyra syskon, levde med sin familj i Alexandropol under sina första 
levnadsår. Fadern Ioanides var en tämligen välbeställd fåraherde med en viss position i samhället. 
Familjen drabbades dock av motgångar. En epidemi utplånade fårbeståndet och familjen tvingades 
att lämna sin hembyggd för att bosätta sig i Kars, som nyligen tillfallit Ryssland i en fred med 
Turkiet. Här startade Ioanides en liten snickeriverkstad. Familjen drog sig fram, men återfick aldrig 
sitt forna välstånd. 
 
Kars var en multikulturell stad där en mängd folk med olika religioner och seder möttes. Detta 
bidrog säkerligen till att öppna unge Georgis ögon för mångfalden och variationen i det mänskliga 
tänkandet.(4) 
 
En annan viktig inspirationskälla var de uråldriga historier hans far brukade berätta. Fadern var en 
ashok, en representant för områdets klassiska bardtradition. Gurdjieff kommenterade vid ett tillfälle 
när han fick höra talas om en nyöversättning av det sumeriska Gilgamesheposet, att detta var en av 
de berättelser hans far brukade berätta.(5) 
 
Gurdjieff säger i sin självbiografi ”Meetings with remarkable men” att faderns karaktär och 
förmåga att med stoiskt lugn uthärda alla svårigheter, gjorde ett djupt intryck på honom; 
 
”There stands out in my Memory all the grandur of my fathers calm and the detachment of his inner 
state in all his external manifestations, throughout the misfortunes that befell him, “(6) 
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Gurdjieff var redan som barn en nyfiken och receptiv person som hela tiden sökte den verkliga 
meningen och skeendet bakom det som tycktes ske. 
 
I sin självbiografi återger Gurdjieff några händelser som tycks ha gjort stort intryck på honom. En 
av dessa är en skildring av hur några av hans kamrater ritade en cirkel i marken runt en pojke som 
tillhörde Yezidifolket, en sekt i norra Irak och Kaukasus. Pojken blev helt panikslagen och kunde 
inte ta sig ut, vilket roade de omkringstående. Först när en del av cirkeln suddats ut kunde pojken 
fly. Detta fick den unge George att börja undra vilka lagar som styr vårt handlande.(7) 
 
En annan incident som verkar ha varit betydelsefull är en bisarr duell med en rival i en 
kärlekshistoria. Gurdjieff och en annan pojke var förtjusta i samma flicka, vilken uppmuntrade 
deras rivalitet. De två kontrahenterna kom överens om att de måste avgöra frågan en gång för alla. 
De beslöt att duellera om de åtrådda, vinnaren skulle få henne. Återstod att bestämma vilken form 
duellen skulle utkämpas i. En av deras vänner föreslog att de skulle använda sig av ett närliggande 
skjutfält där armen övade artillerister. Sagt och gjort. Pojkarna smög sig osedda ut på skjutfältet och 
lade sig i varsin krater. Projektilerna slog ned runt omkring dem och splittret stänkte. Gurdjieff 
upplevde först hur han förlamades av skräck och dödsångest. Så efter ett tag inträdde en annan 
känsla, en känsla av att uppleva större sammanhang och ett övernaturligt lugn. Båda pojkarna 
överlevde äventyret, och blev efter detta de bästa vänner. Flickan, som hela saken gällde, blev helt 
plötsligt ointressant.(8) 
 
(Att jag särskilt lagt den episoden på minnet beror förmodligen på att den påminner mig om något i 
min egen förhistoria. Min far var 1944 på Karelska Näset med om världshistoriens ditintills värsta 
artillerianfall. Hans beskrivning var att det inte gick att särskilja den ena explosionen från den 
andra, dessa smälte samman till en enda utdragen ton. Efter ett tag slogs hörselsinnet ut, och det 
som återstod var en vibration. Av hans kompani på ca 60 man var det han och två till som 
överlevde. Hade inte han överlevt en liknande händelse, så skulle jag inte heller kunna sitta här och 
beskriva en liknande händelse. Detta sagt som ett tillägg för min egen förförståelse av det jag 
skriver om.) 
 
vid sjutton års åder flyttade Georg till Georgiens huvudstad Tiblisi. Där studerade han vid 
prästseminariet. 
 
Under sin ungdom reste Gurdjieff, enligt egen utsago, runt i Mellanöstern, Centralasien och Tibet. 
Under den här tiden sökte han kunskap om människan och Kosmos och de uråldriga naturlagar som 
styrde båda dessa aspekter. Han har återgett den här tiden i sin självbiografi. Den ska dock läsas 
med källkritiska ögon och inte accepteras rakt av. Vissa stycken ger ett tydligt intryck av att vara 
autentiska, medan andra mer verkar ha till syfte att i allegorisk form lägga fram tankar och idéer. 
 
Enligt vissa uppgifter ska han under den här tiden ha fungerat som ett slags kurir för den 
underjordiska armeniska frihetsrörelsen, som verkade mot den turkiska överhögheten. Andra 
utsagor gör gällande att han var agent för Tsarryssland i Centralasien och deltog i det som brukar 
kallas för ”Det stora spelet”, det vill säga kampen mellan Ryssland och Storbritannien om 
inflytande i regionen. Han ska dock hela tiden ha varit inriktad på sitt sanningssökande, och verkar 
ha tagit sina respektive uppdrag mer som ett medel än som ett mål, även om han verkar ha strävat 
efter att vara så ärlig som möjligt mot sina uppdragsgivare och fullfölja sina åtaganden. Under den 
här tiden ska han flera gånger ha blivit skottskadad och även råkat ut för livshotande sjukdomar, 
men alltid klarat sig, om än med ett nödrop. 
 
Tillsammans med några likasinnade vänner bildade han ett litet sällskap, Sanningssökarna, vilka i 
likhet med honom var övertygade om att det fanns esoteriska skolor, vilka besatt en djupare visdom. 
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Skildringarna av deras gemensamma äventyr är en komplicerad källkritisk historia. Vissa avsnitt ger 
utan tvivel intryck av att vara äkta, medan andra verkar vara rena skrönor. Detta är ett typiskt drag i 
Gurdjieffs författarskap. Läsaren ska inte ha något gratis, utan ska tvingas att tänka själv och kritiskt 
ifrågasätta. Mycket av det som verkar fabelaktigt kan anses vara allegorier där han lägger fram sina 
teorier och sin världsbild. Även de autentiska styckena kan läsas på flera olika plan. 
 
Från och med 1912 står vi på något mer säker mark vad gäller de biografiska uppgifterna. Något 
mer säker mark innebär dock i det här fallet ett gungfly, eftersom hans person alltid varit föremål 
för en vildvuxen legendflora. Vad vi dock med någon så när säkerhet kan sluta oss till, är att han 
detta år dök upp i Moskva och bildade en liten studiecirkel med elever som var intresserade av vad 
vi idag skulle kalla för personlig utveckling. Samma år gifter han sig i S:t Petersburg med Julia 
Ostrowska. 1914 framför han sin balett ”Battle of the magicians”. I den låter han antyda några av 
sina filosofiska idéer. 1915 ansluter sig P D Ouspensky, författare och filosof med ett särskilt 
intresse för frågorna om ”Fjärde Dimensionen”, sig till Gurdjieffs grupp. 
 
Under det oroliga revolutionsåret 1917 lämnade gruppen Ryssland och drog sig mot Kaukasus. 
Först installerade man sig i Essentuki för att senare hamna i Georgiens huvudstad Tiblisi, där 
Institutet för människans harmoniska utveckling grundades. Under 1920 förvärrades situationen i 
Georgien på grund av inbördeskriget. Gurdjieff fann för gott att lämna området för gott, och begav 
sig under många umbäranden och äventyr till Turkiet. Härifrån begav han sig till Västeuropa bland 
annat Tyskland och Frankrike för att hålla föreläsningar och hitta ett ställe att slå sig ned på. 1922 
införskaffade han slottet Prieure des Basses Loges i Fontainbleu utanför Paris. Som ett kuriosum 
kan nämnas att han hyrde stället av änkan till den advokat som agerat som försvarare i 
Dreyfussprocessen.(9) 
 
Här fortsatte han med kursverksamheten och återupprättade sitt institut. En av de mer bemärkta 
gästerna på stället var författarinnan Katherin Mansfield, som avled där 1923. 
 
Vid institutet bedrevs en undervisning som bestod av en blandning mellan hårt fysiskt arbete, 
gymnastiska rörelser och föreläsningar. Dessutom fick eleverna personliga instruktioner var och en 
efter vad den behövde. Vad någon behövde var inte alltid liktydigt med vad den önskade. 
Instruktionerna hade ibland syftet att bryta ned den falska personlighetens försvar mot växande. 
Gurdjieff ansåg att det ibland behövdes chocker för att få någon att vakna upp och börja arbeta på 
sig själv. 
 
Efter att ha ådragit sig livshotande skador i en trafikolycka 1924, upplöste Gurdjieff institutet för att 
ägna sig åt författarskap. Han behöll dock en liten krets med sina trognaste lärjungar omkring sig. 
Ett verk som tillkom under den här tiden är det mäktiga ”Beelzebubs Tales to his Grandson”. Verket 
är en skildring av hur den högt utvecklade Beelzebub, som inte är identisk med Bibelns figur med 
samma namn, utan en god och välvillig varelse, berättar för sin sonson om livet på Jorden, som 
Beelzebub kunnat följa från en observatörspost på Mars under flera årtusenden. Historien är en 
civilisationskritisk allegori där Gurdjieff lägger fram sina idéer i skriftlig form för första gången. 
Tidigare hade han arbetat med föreläsningar och gruppsamtal. Det vi har av hans läror från den 
tiden härstammar mest från anteckningar och minnesbilder. En av de främsta källorna till den här 
tidiga delen är Ouspenskys böcker (mer om dessa längre fram). 
 
Boken är tämligen svårläst. Gurdjieff blandar konkreta bilder från livet med allegoriska förklaringar 
av sina psykologiska och kosmologiska teorier. Han uppfinner med en glödande iver neologier 
baserade på ryska, armeniska, grekiska och engelska. Han tycks ha haft en medveten strävan att 
göra verket så svårt att det behövdes beslutsamhet och uthållighet för att ta sig igenom det. Detta 
berör ett av de mest framträdande dragen inom Fjärde vägen traditionen. Kunskap och insikt är 
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inget värt om det presenteras i en allt för färdigtuggad form. Den kunskap som är verkligt värdefull 
är den som man själv uppnått genom att konfronteras och brottas med problem. Gurdjieff var heller 
särskilt angelägen om att värva anhängare i stora massor, utan försökte vid flera tillfällen tvärtom 
avskräcka ytliga söker som han inte ansåg höll måttet. Han kunde ibland framstå som skrämmande 
och brutal, i avsikt att utröna om någon verkligen var beredd att utstå de lidanden och umbäranden 
som var nödvändiga för att kunna utvecklas. 
 
En berättelse som kan tjäna som illustration till detta faktum är den om entomologen som 
observerade en sällsynt fjäril. Han såg hur den mödosamt strävade att tas sig ut ur puppan. Den 
kämpade frenetiskt för att bli fri. Till slut orkade han inte se på längre, utan ville hjälpa till. 
Försiktigt skar han upp ett snitt, så att fjärilen kunde ta sig ut utan att behöva anstränga sig. Som ett 
resultat av detta blev fjärilen oförmögen att kunna flyga, eftersom det var själva kampen som bidrog 
till att vitala vätskor pumpades in i vingarna. Som ett resultat av den misslyckade hjälpsamheten 
gick fjärilen under. 
 
1929 började Gurdjieff företa ett antal resor till USA, där Orage, en av hans mest förtrogne 
lärjungar, hade introducerat hans läror.(10) 
 
Efter att ha avvecklat sitt institut bosatte sig Gurdjieff i Paris där han höll möten och seminarier i sin 
lägenhet på Rue des Colonels-Renard. Deltagare i dessa möten bär vittne om hans karismatiska 
personlighet och förmåga att stundtals förmedla sina insikter på ett näst intill hypnotiskt sätt utan 
ord. En återkommande observation var den om hans stora och allt genomträngande ögon, vilka 
upplevdes ha en förmåga att se rakt igenom människor och leta sig fram till deras djupast liggande 
drivkrafter. Han kunde många gånger vara brutal i sin strävan att väcka sina elever ur deras mentala 
lättja och få dem att se verkligheten så som den verkligen var med nya ögon. 
 
Det sades att människor som kom till honom fick det som de behövde, vilket inte alltid var i linje 
med vad de önskade sig. 
 
 Under kriget tycks han ha dragit sig fram dels genom att bedriva terapeutisk verksamhet för 
alkoholister, dels genom den blandning av pragmatism och svartabörshandel som så många ägnade 
sig åt vid den här tiden. Han tycks ha varit mycket skicklig på det här området. Hans föreläsningar 
och seminarier hölls i hans lägenhet, i form av middagsbjudningar. Gästerna förundrades över att 
det bjöds så rikligt och kräsligt, med tanke på den allmänna livsmedelsbristen under 
ockupationsåren. Gurdjieff skildras också som en mycket skicklig kock, vilken lärt sig många 
exotiska rätter under sina resor runt Världen. 
 
Efter det att Ouspensky dött i England, så sökte sig flera av hans anhängare till Gurdjieff i Paris. 
Den här tiden har av vissa anhängare till FV ansetts som en av de mest uppslagsrika och 
inspirerade. 
 
Gurdjieff avled 29 oktober 1949. dödsorsaken var cancer (han var hela sitt liv en hängiven 
kedjerökare.)(11) 
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Biografiska fakta om Ouspensky 
 
Peter Demianovtch Ouspensky föddes 4 mars 1878 i Moskva i en intellektuell medelklassmiljö. (1) 
Redan i sin tidiga ungdom intresserade han sig för problematiken med den fjärde dimensionen, en 
sfär bortom vår vanliga vardag, där många fenomen av övernaturlig karaktär kan härledas till. 
Ouspensky drog sig fram som författare och journalist och deltog ivrigt i samhällsdebatten. Tiden 
1870-1914 präglades av en turbulent samhällsomvandling där det gamla feodala Ryssland språngvis 
omvandlades till en modern europeisk stat. En process med stora födslovåndor och sociala problem. 
I den tidens ryska kulturliv fanns en stark underström av ockultism och mystik. Som exempel kan 
nämnas Madame Blavatsky, teosofins grundare, Kadinsky med sin syn på konsten som en 
budbärare från den andliga världen, Skrijabin som hade en liknande syn på musik och försökte 
förverkliga detta i sina kompositioner. Ouspensky kom själv i kontakt med den teosofiska rörelsen 
och tillhörde den under några år. 
 
Ouspensky skrev några böcker innan Första världskriget, Tertium Organon och 
 
A new modell of the Universe. I dessa tar han upp problematiken med det mänskliga medvetandet 
ställt i relation till en högre verklighet, vilken vi endast anar i små och sällsynta glimtar. En 
genomgående tanke är att det skikt av tillvaron som vi i vardagslag benämner som verkligheten, 
endast är en del av en större helhet som är sammansatt av både tid och rum. Ibland kunde olika 
nivåer komma i kontakt med varandra, vilket gav upphov till vad vi idag skulle kalla för 
parapsykologiska fenomen. En tanke som Ouspensky formulerade vid den här tiden var den om den 
eviga återkomsten, ett motiv som återfinns även hos Nietzsche. Konsekvensen av detta är att man 
lever om sitt liv flera gånger och upprepar skeendena i det. Han tolkade inte detta som 
reinkarnation, utan det var exakt samma tillvaro som återkom. Om man dock använder sin tillvaro 
för att bli medveten, så kan man på så vis i bästa fall få en chans att göra något annorlunda. Det kan 
vara en liten detalj, som dock kan få konsekvenser. När så nästföljande liv kommer kan 
medvetandet ha växt och man kan efter ett tag skapa en viss frihet. Ouspensky hävdade själv att han 
som barn haft känslor av att ha genomgått händelser och förmågan att förutse vad som skulle 
komma att ske härnäst. Medvetande och självobservation var två viktiga element i processen att 
behärska sina existenser. 
 
Vid den här tiden började han också med observationer av sina drömmar. Han utvecklade en 
speciell teknik för att memorera dessa, som bestod i att han dröjde sig kvar i sängen på morgonen 
och försökte återgå till drömstadiet. Han kom till slutsatsen att de flesta drömmar var fysiologiskt 
betingade, men att det fanns vissa som hade en djupare mening. Något som han tycks ha tillmätt 
betydelse är drömmar som innehöll trappor.(2) 
 
Han började även experimentera med sinnesvidgande droger, men fann snart att detta inte var någon 
framkomlig väg. 
 
En vanlig föreställning inom ockultistiskt orienterade kretsar, då som nu, är att det i en avlägsen 
forntid fanns en högre kunskap som genom vår tids förfall och materialism gått förlorad för det 
stora flertalet av nutidsmänniskorna i Västerlandet. Dock ska vissa vishetsskolor på sina håll låtit 
den övervintra på isolerade platser, ofta i Asien. Ouspensky begav sig i linje med detta ut på en 
längre resa till bland annat Indien och Sri Lanka. Under dessa upplevde han en del intressanta 
möten, men blev på det hela taget besviken. Desillusionerad återvände han till Moskva. Här kom 
han 1915 i kontakt med Gurdjieff och anslöt sig till hans studenter. Samarbetet var inte helt 
problemfritt, då de två tycks ha haft tämligen olikartade karaktärer. 
 



 19
 
 
Gurdjieff gav ofta sin undervisning i en förtäckt och många gånger chockerande form. Detta kan ses 
som ett led i hans strävan att skaka om sina elever och väcka dem från deras vanliga världs och 
självuppfattning. 
 
Ouspensky å sin sida, var en intellektuell som strävade efter att uttrycka sig i en litterär och 
begriplig form. Han hade också vissa svårigheter med att underordna sig Gurdjieffs auktoritära 
ledarskap och personlighet. 
 
Hursomhelst hyste han dock en tilltro både till Gurdjieffs system och till hans personliga gåvor. 
 
Vid ett tillfälle, under en resa till Finland tillsammans med Gurdjieff och några av dennes 
anhängare, inträffade en händelse som av allt att döma gjorde ett djupt intryck på Ouspensky, och 
skakade om hans världsbild. Han upplevde plötsligt att han på telepatisk väg kunde förnimma 
Gurdjieffs tankar och förde en dialog med denne utan ord. Detta övertygade slutligen Ouspensky 
om att Gurdjieff var i besittning av övernaturliga gåvor. 
 
Under det kaos som följde på den Ryska revolutionen följde Ouspensky Gurdjieff under hans sejour 
till Kaukasus. Här skildes deras vägar åt och de återsågs först i Konstantinopel. Ouspensky bosatte 
sig i London, där han undervisade i Fjärde vägen traditionen. Gurdjieff satte under tiden upp sitt 
institut i Frankrike. Efter detta kom det till en brytning mellan de två. Ouspensky var fast övertygad 
om att det system som Gurdjieff förkunnade var sant och riktigt, men började i allt högre 
utsträckning tvivla på hans person, vilken han mer och mer misstänkte hade tappat greppet om 
verkligheten. Härefter utvecklade de sig på varsitt håll, i England och Frankrike med varsin grupp 
anhängare. En av Ouspenskys mer framträdande lärjungar var John G Bennett. En brittisk 
underrättelseagent han tidigare mött i Konstantinopel. 
 
Under sin tid i England författade Ouspensky boken Fragments of an unknown teaching, senare mer 
känd under den postuma utgåvans namn från 1947, In search of the miracoulus. Detta verk anses av 
många vara den bästa introduktionen till Fjärde Vägen Traditionen. 
 
Ouspensky avled i Surrey 2 oktober 1947. 
 



 20
 
 
Fjärde Vägen 
 
Med uttrycket Fjärde Vägen åsyftas Gurdjieffs system för utveckling av människans fulla potential. 
En grundtanke är att människan har tre inre centra, det fysiska, det emotionella och det 
intellektuella. Hos de flesta människor har ett av dessa centra överhanden och styr deras handlanden 
och förhållningssätt till omgivningen. Detta är i mitt tycke ett synsätt som i hög grad påminner om 
den jungianska typologin. Dessa centra har också betydelse för hur man kan arbeta för att utveckla 
sig på ett andligt plan. 
 
Den första vägen är Fakirens väg. Här eftersträvas en total kontroll över kroppen och dess 
funktioner i syfte att på så vis nå fram till en högre grad av mänsklig fulländning. Denna väg är 
förknippad med sträng askes och svåra umbäranden, där den som aspirerar på framsteg måste vara 
beredd att offra allt annat i tillvaron och endast vara inriktad på sitt mål. Arbete, familj, umgänge 
och allt annat dylikt som vardagsmänniskan tar för givet får stå tillbaka. 
 
Den andra vägen är Munkens väg. Här står känslorna i centrum. Munken uppfylls helt av kärlek och 
längtan efter Gud eller en gudomlig sfär. Mycket av det som vanligen skildras inom mystiken ryms 
inom denna väg. Återigen ställer detta förfaringssätt krav på en speciell livsstil, som kräver 
isolering och ostördhet för att kunna ägna sig åt de övningar som är förutsättningen för att 
framskrida på den känslosamma vägen. Även här blir vad vi skulle uppfatta som ett normalt liv en 
omöjlighet. 
 
Den tredje vägen är Yogins väg. Här står intellektet i fokus. Genom att försöka förstå når yogin 
fram till sitt mål. Mycket av det som finns inom den gnostiska traditionen kan hänföras till denna 
sfär, liksom Platons filosofi och skolastiken. Även här krävs avskildhet och avståndstagande från 
det vanliga normala livet av gemenskap, kärlek och verksamhet. 
 
Fakiren, Munken och Yogin kan alla nå fram till sitt mål på sin respektive väg, men det har sitt pris 
och sina nackdelar. 
 
För alla tre vägarna gäller att de tar en stor mängd energi i anspråk. 
 
Dessutom så utesluter de totalt, eller till stora delar, ett vanligt liv med allt som tillhör detta. 
 
Vidare så blir resultatet ensidigt och obalanserat. 
 
En fakir har visserligen kanske uppnått en stor grad av självkontroll och förmåga att kunna göra 
saker. Men detta har vunnits på bekostnad av att de två andra funktionerna, den känslomässiga och 
den intellektuella, har fått stå tillbaka och blivit atrofierade. 
 
 En fakir kan ha vunnit kontroll över sina kroppsliga funktioner, men saknar känslomässig och 
intellektuell förståelse för att kunna gå vidare och utvecklas till en fulländad varelse. 
 
En munk kan genom kontemplation och andliga övningar ha nått sitt mål, men saknar kroppslig 
styrka och intellektuell förståelse. 
 
En yogi kan ha kommit dit han strävat genom intellektuella övningar och filosoferande, men saknar 
känslor och har en förtvinad kropp. 
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Gurdjieffs svar på detta dilemma var den Fjärde Vägen, ”The Sly Mans Way”, Den sluge mannens 
väg. Enligt denna skulle de tre funktionerna fås att arbeta tillsammans i harmoni. På så vis kan ny 
energi födas som kan användas till transformation. Den Fjärde Vägen är inte på samma sätt som de 
andra beroende av askes och avståndstagande från det vanliga världsliga livet. Tvärtom är den 
avsedd att tillämpas mitt i livet där man är och står. De svårigheter som är förknippat med att följa 
den ses närmast som ett plus, eftersom svårigheter och ansträngningar kan tänkas fungera som en 
sporre och på så vis bidra till slutresultatet.(1) 
 
Den stora svårigheten med att förändras är enligt FV att se sin situation klart och tydligt och att 
uppbringa en entydig och hel vilja att genomföra förändringen. Problemet är att vi ofta är ett offer 
för motstridiga känslor och viljor inom oss som drar åt olika håll. För att beskriva detta berättade 
Gurdjieff en gång en armenisk fabel; 
 
”Det var en gång en blodtörstig varg som rev många får och beredde människorna i trakten mycket 
sorg och elände. 
 
Tillslut, jag vet inte varför, fick han samvetskval och började ångra sitt liv, så han beslutade sig för 
att sluta riva får. 
 
I avsikt att kunna göra som han avsåg på bästa sätt, så gick han till en präst och bad honom hålla en 
tacksägelsegudstjänst. 
 
Prästen gjorde som vargen bett honom om och vargen stod gråtande och bedjande i kyrkan. 
Gudstjänsten drog ut på tiden. Vargen hade rivit många av prästens får, så prästen bad därför 
intensivt om att han verkligen skulle ändra sig till det bättre. Plötsligt tittade vargen ut genom 
fönstret och såg en hjord med får som drevs hem för kvällen. Vargen började bli nervös och otålig, 
men prästen bara fortsatte och fortsatte utan att visa något som helst tecken på att vilja avsluta. 
 
Till slut kunde vargen inte hålla sig längre utan skrek; 
 
Skynda dig och kom till slutet präst, annars kommer fåren snart att vara hemdrivna, och jag 
kommer att bli utan kvällsmat.”(2) 
 
Den här berättelsen belyser det enkla faktum att en person kan säga sig vara beredd att göra stora 
uppoffringar för att ändra sig, men när det verkligen kommer till kritan och det handlar om dagens 
middag, så blir det ofta en helt annan fråga med helt andra svar. 
 
För att kunna förstå den väg som Gurdjieff och Ouspensky förordar, så är det nödvändigt att se på 
den världsbild och filosofi som ligger bakom. Vi ska därför i det här avsnittet titta närmare på 
världsbild och arbetsmetoder. 
 
Vi börjar med Världsbilden och kosmologin och historien, betraktar därefter synen på människan. 
Och ser sedan på några av inspirationskällorna till FV. 
 
Kosmologi 
 
Allt som existerar tänks som utflödet från en Urkälla, vilken Gurdjieff kallar ”Solei Absolute”. 
Utifrån denna emanerar ett utflöde vilket benämns ”Ray of Creation” 
 
(Se illustration)(3) 
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Detta flöde ger upphov till den verklighet vi lever i. Utflödet är tänkt som en vibration, vilken 
påverkar materien. Enligt Gurdjieff var allt som existerade av materiell natur. Det ska dock 
understrykas att hans syn på begreppet materia skiljer sig radikalt från den naturvetenskapliga 
synen. Likaså skiljer den sig lika påtagligt från den materialism som är förhärskande inom modern 
västerländsk filosof. Materien föreställs som levande och i besittning av medvetande i olika grad.(4) 
 
Det absolutas materia är den finaste och mest subtila. För varje nivå på skalan sjunker energin i de 
utgående vibrationerna, och materien blir grövre. 
 
Varje nivå på skalan representerar ett kosmos, som kan ses som en värld i sig. Dessa kosmos som 
utgår från Det Absoluta har sina egna förutsättningar. De interagerar dock med varandra. De olika 
kosmosnivåerna är, uppifrån och ned; 
 
• Protokosmos, Det Absoluta 
• Ayokosmos, alla världar 
• Makrokosmos, Vintergatan 
• Deuterokosmos, Solen 
• Mesokosmos, planeterna 
• Tritokosmos, människans nivå 
• Mikrokosmos, atomnivå 
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TABLE OF TIMES AND COSMOSES 
  

Cosmos Moment of 
Recognition Breath Minute Hour Day Week Month Year Lifetime

Electron — — — — — — — — 1/1500 
sec. 

Molecule — — — — 1/1500 
sec. 

1/200 
sec. 

1/ 50  
sec. 

1/4  
sec. 

18  
sec. 

x 28,000          

Blood-
Cell — 1/1500 

 sec. 
1/90  
sec. 

2/3  
sec. 

18  
sec. 

13/4  
min. 

7  
min. 

1 1/2  
hr. 

6  
days 

x 4,800          

Man 1/30  
sec. 

3  
sec. 

1  
min. 

1  
hr. 

1  
day 

7  
days 

29  
days 

1  
year 

76  
yr. 

x 28,000          

Nature 1/4  
hour 

1  
day 

18  
days 

314 
yr. 

76  
yr. 

537  
yr. 

2150  
yr. 

25,800 
 yr. 

21/4 
106yr. 

x 365          

Earth 3 1/2  
days 

1  
year 

18  
years 

1075
yr. 

25,800
yr. 

187,000
yr. 

750,000 
yr. 

9 1/2 
106yr. 

750  
106yr. 

x 7,800          

Sun 75  
years 

7000  
yr. 

135,000
yr. 

8 
 106yr.

200 
 106yr. — — — 5.612 

yr. 

x 100,000          

Milky Way 71/2  
106yr. 

700 
 106yr. 

13,500
 106yr.      5.617 

yr. 
 
 

 

Illustrationen hämtad från; 
 
http://www.huttoncommentaries.com/Bulletins/InevitabilityOfComingEarthChanges.html
 
De två sista nivåerna är skilda från den övriga framställningen. 
 
Med varje nivå följer ett antal begränsningar. På den Absoluta nivån råder fri vilja, därefter sjunker 
graden av frihet, och ett antal begränsningar gör sig gällande. På människans nivå så är vi oftast 
slavar under vad Gurdjieff kallar för ”The law of accident”. Detta innebär att vi för det mesta inte är 
herrar över våra öden, utan att vi mekaniskt reagerar på det som händer oss. 

http://www.huttoncommentaries.com/Bulletins/InevitabilityOfComingEarthChanges.html
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Det finns, enligt FV, lagar som styr det mesta som händer i universum. Dessa är så pass viktiga att 
de förtjänar ett särskilt studium. 
 
Lagen om tre 
 
Lagen om tre innebär att det i allt som sker finns tre verksamma krafter; 
 
• Aktiv (Holy affirming) 
• Passiv (Holy denying) 
• Utjämnande (Holy reconciling) 
 
Detta påminner i hög grad om de tre gunas i vedisk filosofi, Raja Tamas och Satva. Dessa krafter 
finns i alla processer. Ett exempel som nämns är tillredningen av bröd. Här är vatten och mjöl, den 
passiva principen och det färdiga brödet den aktiva. För att komma till det resultatet behövs då en 
utjämnande faktor, som i det här fallet är elden på vilket brödet bakas. De olika krafterna är 
situationsbundna och kan i en annan situation uppträda som någon annan kvalité 
 
Det går att tänka sig att mjölet, som här var den passiva principen i ett annat läge kan vara den 
aktiva. Om axet är den passiva faktorn och malningen den utjämnande blir följaktligen mjölet den 
aktiva. 
 
Denna lag kan beskrivas som att en kraft aktiverar, en annan motstår och en tredje utjämnar och 
fullbordar interaktionen mellan de två andra. De tre krafterna formar en treenighet som skapar nya 
fenomen. 
 
Inom naturvetenskapen arbetar man ofta med två krafter, påverkan och motstånd, feminint och 
maskulint och så vidare, men detta perspektiv kommer inte så ofta till tals. 
 
Ett exempel från fysiken kan vara det hur atomkärnan interagerar med elektronen. Båda dessa 
förenas till en atom av ett elektromagnetiskt fält som tillsammans med de andra aspekterna bildar 
atomen. 
 
Ett annat exempel kan vara interaktionen mellan lärare och student. Läraren är den aktiva principen, 
studenten den passiva och undervisningen den utjämnande. Studenten har lärt sig något, och inom 
honom finns de möjligheter han kan utveckla genom att använda sina kunskaper. Här kan vi också 
se ytterligare en sida av lagen om tre. Det högre blandar sig med det lägre för att aktualisera mitten. 
Här kan man tala om ett slags ”involution” från de högre stadierna ner till de lägre en nivå under. 
Involution är i det här fallet att se som ett komplement till evolution. 
 
Läraren förklarar på ett så enkelt sätt som möjligt för att dra upp sin elev till nästa nivå. 
 
En annan liknelse kan vara den mellan en punkt, aktiv, en yta, passiv och rymd som en tredje 
utjämnande aspekt vilken tillsammans med de andra skapar ett tredimensionellt objekt. 
 
Det faktum att rymd i sig är svårt att få syn på gör att vi ofta glömmer bort den och faller in i ett 
dialektiskt tänkande som får oss att fokusera på två krafter. De här mönstren är inte alltid helt lätta 
att observera, eftersom de inte är i fas med vårt vanliga tänkande.(5) 
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Ytterligare ett exempel är de i naturen så vanliga spiralmönstren. Dessa återfinns i iskristaller, DNA 
och snäckors form. En aktiv kraft skjuter uppåt, en passiv bjuder motstånd och spiralen blir det 
förenande resultatet. 
 
Solen utövar genom gravitation ett begränsande motstånd på planeternas aktiva önskan att röra sig 
efter en rak linje, resultatet blir Solsystemet. Exemplen skulle kunna mångfaldigas. 
 
Lagen om tre är det första som manifesterar sig i skapelseprocessen efter att den har utgått ifrån Det 
Absoluta. På den högsta nivån finns endast en lag, den fria viljan. Därefter ökar genom Lagen om 
tre, antalet lagar på varje nivå i kedjan med det dubbla. Vi på Jorden lyder under 48 lagar. På 
Månen, som är den lägsta nivån handlar det om 96 lagar, det vill säga total ofrihet. 
 
Ett av målen med människans uppvaknande är att arbeta sig upp, bit för bit, på stegen och handla 
mer och mer fritt, vartefter som hon kan frigöra sig från fler och fler lagar. 
 
Lagen om tre är tänkt att uppenbara sig i alla aspekter av tillvaron, allt ifrån universums 
manifestation till händelser runt omkring oss i vår vardag. Genom att känna till och studera den 
lagen kan vi enligt FV komma till en större förståelse av verkligheten, och på så vis i ett bättre läge 
att arbeta på oss själva och att åstadkomma en frigörelse från de begränsningar som hindrar oss att 
växa till riktiga människor, det vill säga människor som förverkligat sina inneboende möjligheter. 
 
Lagarna kan också ses som tillämpliga på det andliga sökandet. Låt oss ta ett hypotetiskt fall med 
en man som önskar sträva efter förståelse och klarhet. 
 
Lagen manifesterar sig i hans önskan att uppnå en högre nivå av medvetande. Hans ansträngning 
och beslut är den aktiva principen. Han har dock ett motstånd mot att gå vidare. Lättja och invanda 
tankemönster som inte så gärna vill låta sig rubbas försöker stävja hans inriktning. 
 
Här träder dock den tredje kraften in som kunskap i kombination med uppmärksamhet. Han vet att 
genom att arbeta mot sina mål, även när han känner ett inre motstånd mot detta, så kan han dra nytta 
av det genom att observera sig själv.(6) 
 
Nu är det naturligtvis inte så att det positiva eller önskade resultatet alltid i alla lägen är det som blir 
utfallet. I vissa lägen kan den ena eller andra kraften ta överhanden. Det kan ju vara så att jag 
befinner mig i situationen att jag borde gå upp ur sängen. En del av mig, mitt slöare jag, vill dock 
ligga kvar och dra sig ett tag till. Kunskapen och insikten om vad som händer i det fall att jag ligger 
kvar kan här träda in som den tredje kraften och få mig att gå upp. Men det kan också dessvärre bli 
det utfallet att den slöa kraften tar kommandot, med resultatet att jag ligger kvar och somnar om. 
 
Principen går väl även att tillämpa på uppsatsskrivande. Jag kan ha en aktiv impuls att jag borde 
korrekturläsa och granska den här uppsatsen innan jag släpper den vidare. En slö impuls säger att 
det går säkert bra ändå, du har slitit nog med den. Här träder dock den tredje kraften in i form av 
medvetandet om vilka trevliga kurskamrater och vilken sympatisk handledare jag har. De är alla 
värda något bättre än ett halvfärdigt fuskverk, så jag anstränger mig lite extra för att få till något bra. 
Sedan är det naturligtvis upp till andra att bedöma vilken princip som gått segrande ur striden. 
 
Den här trialektiken kan givetvis leda vidare till andra processer byggda på samma lag. Det som är 
den tredje kraften i ett fall kan högre upp på skalan bli den aktiva eller passiva aspekten. 
 
Processen med själverinrandet, som intar en så viktig plats inom FV kan också beskrivas i dessa 
termer. 
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Här flödar energin i en riktning eftersom det här handlar om att betraktaren observerar trädet. Han 
har dock inget medvetande om sig själv så som betraktare. Detta är det vanliga förhållandet i 
vardagen, vi betraktar, men glömmer bort att vi är betraktare. 
 

 
På nästa diagram har det inträffat en förändring. Betraktaren lyckas med att komma ihåg sig själv, 
och betraktar inte bara trädet utan även hela processen där han även betraktar sitt eget betraktande. 
Detta symboliseras av den dubbelriktade pilen. 
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Illustrationerna hämtade från: http://www.angelfire.com/ca3/gurdjieffsufi/remembrance.html
 
Här träder en tredje högre kraft in det är i den här illustrationen Solen, vars strålande ljus möjliggör 
observationen. Det kan även vara en lära eller en lärare eller högre andliga makter. I den här 
situationen är det möjligt att nå fram till ett tillstånd av sant observerande och kunna ta till sig det. 
Detta måste göras i den situationen och införlivas i ens väsen. Genom att öva sig i detta kan man 
arbeta sig upp till en annan form av medvetande som ligger på en högre nivå. (7) 
 

http://www.angelfire.com/ca3/gurdjieffsufi/remembrance.html


 28
 
 
Lagen om sju 
 
Lagen om sju är enligt FV den lag som föreskriver hur skapelsen fortlöper. Den kallas ibland också 
för lagen om oktaven. Som vi såg tidigare är Världens, eller snarare de olika världarnas, upphov 
”Ray of Creation”. Från en urgrund emanerar den impuls som sätter igång skapelseprocessen. 
Enligt Gurdjieff är allt som existerar av materiell natur. Denna materia är dock av en helt annan 
natur en vad som naturvetenskapen vanligen tänker sig den. Materia och energi är egentligen två 
olika sidor av samma sak. Processen orsakas av att vibrationer löper genom alla de olika planen i 
skapelsen. 
 
Vibrationerna löper dock inte kontinuerligt, utan det finns mellansteg där de avtar i intensitet. 
 
 På en högre nivå, det vill säga närmare källan, är materien förfinad och upphöjd långt bortom vår 
fattningsförmåga. För varje steg nedåt blir den grövre och grövre vilket också innebär att graden av 
frihet minskar stegvis. Gurdjieff gör en liknelse med musiken, och kallar ibland den här lagen för 
lagen om oktaven. Oktaven är indelad i sju steg och inträdet till nästa oktav. Gurdjieff använder sig 
av tonerna do, re, mi, fa, sol, la, si och sedan återigen do. 
 
En viktig poäng är att en oktav alltid måste vara sjunkande eller stigande. Om inget inträffar sjunker 
den till sin lägsta nivå. Om den utsätts för något slags chock så kan den komma att stiga. Oktaver 
finns på olika steg i skapelsen. Dels på den kosmiska helheten som sådan, dels på varje 
underavdelat steg på den och flera underavdelade nivåer inom dessa. Det här är också en lag som 
påverkar oss i dagliga livet. En människa som befinner sig i ett omedvetet tillstånd lyder under 
lagen om tillfälligheter, han har ingen kontroll över sitt liv, saker bara händer med honom. Den som 
har börjat vakna har dock en högre grad av frihet. Han kan låta oktaven påverkas av en avsiktlig 
chock, och på så vis vinna en större grad av frihet att utvecklas. Konsten är att ta sig över 
intervallerna mellan tonstegen. 
 
Ingenting kan förbli på en nivå någon längre tid, en förändring kommer oundvikligen att äga rum, 
och det kan antingen vara fråga om att stiga eller att sjunka. Horisontella rörelser är högst tillfälliga 
och villkorade. Det här är ett av nyckelbegreppen inom FV. Man får ingenting gratis, utan måste 
göra en ansträngning för att kunna utvecklas. Detta är en obekväm sanning som det krävs ett 
medvetet beslut och en enveten strävan för att kunna följa. Vi har hela tiden att kämpa mot vår 
inneboende inertia. 
 

 
  Illustrationen från; http://www.rahul.net/raithel/otfw/93article.html?19,25
 
Diagrammet visar hur en rörelse, det kan vara av vilket slag som helst, allt ifrån dynamiken inom en 
grupp till universums utveckling, först är på väg nedåt från det högre till det lägre. Där utsätts det 
för något slags chock som får den att ändra riktning. 
 
 
 

http://www.rahul.net/raithel/otfw/93article.html?19,25
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  Illustrationen från; http://www.quartavia.org/inglese/ottave.htm
 
I en oktav är det två steg som måste överbryggas, det mellan do och si samt det mellan fa och mi. I 
det första fallet mellan do och si så handlar det på den universella skalan om Det Absolutas vilja 
som överbryggande faktor. 
 
Mellan fa och mi, där vi har kommit ned till Jordens nivå, så rör det sig om biologiskt liv, vilket 
spelar en egen roll i världsutvecklingen. 
 
Den här lagen som Gurdjieff med sin speciella förkärlek för neologier, benämner med det enkla 
ordet heptaparaparshinokh, går som sagt igenom alla plan av vår tillvaro. Den finns i stigande och 
sjunkande varianter. Mycket av dess ursprung kan sökas i den klassiska filosofin. Pythagoras 
arbetade ju som bekant mycket med toner och deras matematiska samband. Tanken på att krafter 
som danar Världen utgår från en högsta Absolut nivå, och sedan steg för steg tar en allt grövre form, 
återfinns hos Platon i Timaios. Detta verk har haft ett oerhört inflytande på all västerländsk filosofi 
och vetenskap allt sedan dess. De här tankarna vidareutvecklades under senantiken av 
neoplatonikerna, särskilt av Plotinos. 
 
En intressant parallell med utflödet i form av en skapande impuls genom olika stadier är det träd 
som brukar användas inom kabbalismen. 
 

http://www.quartavia.org/inglese/ottave.htm
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  Illustration från; http://en.wikipedia.org/wiki/Sephirot
 
Det nya i Gurdjieffs tolkning av utvecklingen, är att han pekar på att det finns en öppenhet vilken i 
sig innebär en risk. De tidigare här nämnda filosofiska systemen har betonat utvecklingens 
harmoniska aspekter. Gurdjieff betonar att saker inte går åt rätt håll med automatik. De mekaniska 
lagar som styr tillvaron står sig släta mot de diskontinuerliga tonstegen i oktaven. Påverkas inte 
utvecklingen av en medveten chock, så sjunker energin till en lägre nivå. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sephirot
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  Illustrationen från; http://www.quartavia.org/inglese/ottave
 
Detta påminner i hög grad om Termodynamikens andra lag, den om entropi. Denna lag säger att 
energi tenderar att gå från ett strukturerat till ett mer kaosartat tillstånd. Ur mänsklig synvinkel 
betyder detta att energin går från ett för oss användbart stadium till ett oanvändbart. För att bryta 
denna trend krävs en aktiv insats av något slag. 
 

http://www.quartavia.org/inglese/ottave
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(8) 
 
Det biologiska livet på Jorden är ett sådant exempel på negentropi. Egentligen skulle energin sträva 
efter att sprida sig likformigt över sitt disponibla utrymme, men det biologiska livet finns till tack 
vare att det går emot den principen och ackumulerar energi och binder upp den på ett sådant vis att 
det kan utnyttja det för sina egna syften. Det biologiska livet lyckas också med att fortplanta sitt 
koncept över generationerna och modifiera det vart efter som omgivningen ställer nya krav. 
 
Detta rimmar tämligen väl med Gurdjieffs synsätt. 
 
Vi tenderar att alltid se naturhistorien i termer av utveckling och se detta som det naturliga och 
självklara. Enligt FV är detta dock långt ifrån någon självklarhet, det finns inga självklarheter, bara 
en vana att inte ställa de rätta och obekväma frågorna. Utveckling är något som förutsätter 
öppenhet, och för att få möjligheterna som öppenheten för med sig, så måste man också betala ett 
pris för detta, och det priset är risktagningen. Vi har ett fokus på de livsformer som utvecklats, men 
glömmer ofta de som det inte lyckades. Skapelsehistorien består inte bara av evolution, utan också 
av degeneration. 
 
Upphöjer man det här synsättet till en kosmologisk nivå så hamnar man i den antropiska principen. 
Denna är svaret på frågeställningen om liv i universum. FV har sitt särskilda svar på denna fråga, 
men det ska vi återkomma till senare. 
 
Den antropiska principen finns i två varianter; 
 
• Den svaga, som säger att där det finns möjligheter för liv, så kommer det att utveckla sig. 
 
• Den starka, som säger att Världsalltet är designat för att härbärgera liv. 



 33
 
 
 
Man kan tänka sig den som svaret på frågan ”Hur kommer det sig att Världen är så förunderligt 
inrättad att det förekommer liv?” 
 
Svaret skulle då vara; 
 
”Tja, vore det inte så förunderligt inrättat som det vore, så skulle du inte heller vara här och kunna 
förundra dig.” 
 
Det är ju fullt tänkbart att vårt universum endast är ett av flera. I vissa har det utvecklats liv, i andra 
inte. Där det har utvecklats liv, så förs det diskussioner om livet och Kosmos. Denna öppenhet är 
förutsättningen för att någon utveckling över huvud taget ska kunna ske. Problemet är bara att vi 
ofta tar det som är för något självklart, och som sagt begreppet självklart är något som på goda 
grunder kan ifrågasättas kritiskt. 
 
Likaså finns det en intressant spänning mellan entropiprincipen och det som vi i lite svepande 
ordalag brukar benämna som naturens ordning. Det som vi observerar och förundrar oss över i 
naturen är ofta de mönster och den symmetri som uppträder där. Denna observerade ordning är 
egentligen ett brott mot entropin, vilken föreskriver att atomerna ska sträva efter att fördela sig jämt 
över det utrymme som står dem till buds. Resultatet skulle i så fall bli en jämn och död fördelning, 
ett kallt intet utan liv. I många skapelsemyter beskrivs det som att Gud eller gudarna skapar ordning 
ur kaos och på så vis danar Världen. Om man däremot utgår från kaosteorins syn, så skulle 
formuleringen bli den omvända. Här skulle det snarare handla om att Gud eller gudarna bröt en död 
och steril ordning, och på så vis skapade ett kreativt kaos där liv fick en möjlighet att spira. I kaos 
uppstår dock en ordning som följer sina lagar på tvärs mot den överordnade principen om entropi. 
Man skulle väl även om man så önskar kunna beskriva det hela som en kamp mellan två slags 
jämvikt, en steril och en dynamisk. Den dynamiska jämvikten innebär att olika krafter och 
strävanden stöts och blöts mot varandra för att slutligen uppnå något slags jämviktsläge. Detta 
jämviktsläge är dock tillfälligt och villkorat, det är ingen självklarhet, utan måste hela tiden 
återupprättas på nytt. 
 
Detta synsätt överensstämmer i mitt tycke i hög grad både med Gurdjieffs och med Jungs 
naturfilosofiska syn. 
 
En av huvudpoängerna i FV är att det finns olika nivåer av tillvaron, och att man på dessa olika 
nivåer står under olika slags inflytande. Ju högre upp man arbetar sig, dess högre slag av inflytande 
och finare vibrationer påverkas man av. Här handlar det i viss mån om att spela ut en naturens 
ordning mot en annan. 
 
Gurdjieff sade vid ett tillfälle att Arbetet (The Work) på ett plan innebar en strävan att i viss mån gå 
emot Gud och Naturen. 
 
Med detta menas att processen mot frigörelse innebär att man går emot det vanliga flödet i naturen, 
vilket i likhet med vatten söker sig nedåt. Detta sker dock på ett annat plan inom naturens ramar. 
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Lagen om ömsesidigt upprätthållande 
 
Lagen om ömsesidigt upprätthållande förklarar varför Världen blev till. I begynnelsen insåg Gud att 
Det Absoluta var sårbart på grund av tidens skadliga och nedbrytande inflytande. Han skapade då 
Universum, till vilket tiden förvisades. Denna lag, som Gurdjieff också benämner 
Trogoautoegocrat, stadfäster att Universum upprätthålles av ett gemensamt utbyte av substanser, 
och detta förhindrar att Det Absoluta drabbas av tidens (The Merciless Hieropass) negativa 
verkningar så som förändring, förfall och död. Det biologiska livets roll i dessa sammanhang är att 
fungera som ett instrument för transformation av kosmiska energier. 
 
Att människan formades på Jorden var med syftet att strålning och energier ska sändas till Månen, 
som efter hand kommer att utvecklas till en himlakropp med samma egenskaper som Jorden har 
idag. 
 
Själva iden med den skapade tillvaron är alltså att freda det absoluta från tiden. Själva den 
tankegången har intressanta paralleller inom manikeismen, en gnostisk religion från senantiken, 
vilken förenade drag från kristendom, buddhism och zoroastrism. Här handlar det om att Det 
Absoluta, som är upphöjt över materien och tid och rum, skapar det som blir upphovet till Världen 
som ett led i kampen mot mörkret och ondskan som började bli ett hot. På grund av detta så skedde 
en sammanblandning av ljus och mörker, och tillvarons mening är att försöka befria så mycket som 
möjligt av ljuset från materiens grepp, så att det kan återvända till Det Absoluta, som är ren ande. 
Denna religion spreds över det forna Perserriket, och var under 800-talet även etablerad i 
Centralasien. (Hans Jonas sid 206-237). vi kan erinra oss att Gurdjieff sade sig ha tillbringat mycket 
tid i dessa trakter, och där besökt tempel och visa män. Denna lag har påfallande stora likheter med 
modernt ekologiskt tänkande där allt ses som ett stort sammanhang av ömsesidigt beroende. Ett 
exempel på detta perspektiv är James Lovelock och hans Gaiahypotes. 
 
Den här tanken betraktar hela Världsalltet som en enda jättelik organism med underavdelningar. 
Dessa underavdelningar har ett visst mått av autonomi, under de två lagarna om sju och tre. Varje 
nivå har sin överordnade oktav och oräkneliga underoktaver, var och en på sitt område. 
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Enneagrammet 
 
Enneagrammet kan ses som en symbol vilken i sig förenar de båda lagarna om tre och sju. 
 

 
 
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Enneagram
 
Enneagrammet är sammansatt av en cirkel, en triangel och en figur som byggs upp av punkterna 1-
4-2-8-5-7. Cirkeln står både för en företeelses enskilda existens och för en process av evig 
återkomst. Triangeln med punkterna 3-6-9, representerar lagen om tre. Punkterna i den står dock 
också för avdelningar i oktaven. 9 representerar första och sista Do, punkterna 3 och 6 de ställen där 
det behövs en chock för att hålla liv i flödet. Figuren 1-4-2-8-5-7 står för oktavens flöde. Ordningen 
har etablerats genom uträkningen 1/7 = 0,142857. om cirkeln står för enheten, så står den här 
figuren för mångfalden inom enheten. 
 
Enneagrammet kan som sagt förenas med oktaven. Resultatet blir då: 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Enneagram
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punkterna 3 och 6 är de ställen där det fordras en chock för att föra utvecklingen vidare. Det är här 
värt att notera att chockpunkten 6 inte ligger på samma ställe som i den vanliga oktaven, där den är 
placerad mellan si och do. 
 
Gurdjieff hävdade att enneagrammet var en universell symbol, den fundamentala hieroglyfen i ett 
universellt språk. Den har lika många betydelser som det finns nivåer inom människan. Den är ett 
diagram över evig rörelse. 
 
Gurdjieff använde symbolen i sina dansövningar, där eleverna fick röra sig i mönster som baserats 
på tecknet. 
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Fjärde Vägens rötter 
 
Frågan om ursprunget till FV är en lång och komplicerad historia, som med god marginal skulle 
spränga ramarna för den här uppsatsen om man på allvar satte sig för att penetrera den. Detta stycke 
får tas för vad det är, en kortfattad och översiktlig orientering. 
 
Enligt FV själva, så är deras läror en del av en uråldrig tradition, vilken förvaltats av hemliga skolor 
i Centralasien. Detta får dock stå som en öppen utsaga tills förekomsten av dessa skolor kan 
verifieras av någon oberoende och opartisk observatör. 
 
Även om mycket av FV är en skapelse av Gurdjieff och Ouspensky, så var det dock inget som 
uppstod i ett vakuum. 
 
För att kunna förstå FV som historiskt fenomen så är det nödvändigt att sätta in det i sin samtida 
kontext. Tsarryssland kring sekelskiftet mellan 19 och 20 århundradet var en tid av turbulent 
förändring. Ny teknik och vetenskap trängde in i vardagen och satte många traditionella 
uppfattningar och värderingar i fråga. En reaktion på detta ett uppflammande intresse för ockultism 
och mystik. Diverse esoteriska grupper och tidskrifter såg dagens ljus. Ett exempel på detta är 
teosofin, som grundades av Madame Blavatsky. Den utvecklades visserligen mest i Nordamerika 
och Västeuropa, men hade ett starkt inflytande även i Ryssland. Teosofin utgör i mångt och mycket 
grunden för en stor del av de tankar som vi brukar föra in under samlingsrubriken New Age. 
 
Ett inslag i teosofin som ligger nära Gurdjieffs tänkande är den om en skapelse vilken emanerar från 
en Urgrund i form av en världsskapande impuls. Detta ligger nära Gurdjieffs tankar om ”Ray of 
Creation”. 
 
Sedan finns det givetvis stora skillnader Teosofin betonar till exempel starkt tanken på reinkarnation 
som ett allmänt förekommande fenomen. FV erkänner visserligen att detta är något som existerar 
som en möjlighet, men att det absolut inte är någon självklarhet i alla tänkbara fall.(1) 
 
Ytterligare en källa är uppenbarligen medeltidens och renässansens ockultism och mystik. En 
person som nämns här är Ramon Lull 1232-1315, vars användande av symboler för att förklara 
sammanhang fick stor betydelse. 
 
En annan tänkare är Robert Fludd 1574-1637. 
 
Boris Mouraieff har hävdat sambanden mellan Gurdjieffs tänkande och esoteriska traditioner inom 
de östliga kyrkorna. William Patterson redogör för de här förhållandena i sin bok ”Taking with the 
left hand”. Han tar dock själv kraftfullt avstånd från Mouraieff, vilken han beskyller för att ha 
förvanskat Gurdjieffs läror i eget syfte. Hela hans bok har en underton av att vilja slå vakt om ett 
slags apostolisk tradition utgående från dem som samlades vid Gurdjieffs dödsbädd. Hans bok är 
synnerligen initierad, men ger stundtals ett dogmatiskt och mästrande intryck, en slags ambition att 
värna om den rätta läran. 
 
Det går dock inte att komma ifrån att mycket av det som återfinns i Gurdjieffs böcker i viss mån 
står på en i varje fall delvis kristen grund, även om denna grund mycket starkt skiljer sig från den 
gängse tolkningsmallen. Bland annat hävdar han att Judas var Jesus högst älskade och mest 
utvecklade lärjunge, som tog på sig uppdraget att ange Jesus för att dennes uppdrag skulle kunna 
fullgöras. De två ska enligt Gurdjieff vid detta tillfälle ha handlat i fullt samförstånd. 
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Gurdjieff ägnade sig under sin barndom och tidiga ungdom åt studier under prästerlig ledning. Han 
nämner i ”Meetings with remarkable men” Fader Dean Borsh. Det är, som så mycket annat i 
Gurdjieffs böcker, osäkert om detta var en historiskt verklig och existerande person, eller en litterär 
skapelse med syfte att verka som språkrör för Gurdjieffs egna tankar, eller eventuellt en gestalt 
komponerad av ingredienser från flera personer som sammanfogats i detta syfte. Gurdjieffs litterära 
stil, där han friskt blandade korrekta och rimliga passager, vilka bär en stark prägel av att vara äkta 
och självupplevda, med material som uppenbarligen är av uppdiktad eller allegorisk karaktär, skulle 
kunna få även en härdad personhistoriker att brista ut i gråt (något som Gurdjieff säkerligen inte 
skulle ha haft det minsta emot.) 
 
Något som Borsh tillskrivs, är att han starkt betonade sambandet mellan kropp, själ och sinne och 
att dessa måste utvecklas harmoniskt. Detta blev också en av hörnstenarna i Gurdjieffs syn på 
människan.(3) 
 
En möjlighet är att Borsh, om han nu var en existerande person, även hade kännedom om 
hesychasm, den kombination av meditation och bön som praktiseras inom östkyrkan. En intressant 
aspekt med denna är att den ska tänkas som placerad i hjärtat. Detta påminner i hög grad om vissa 
övningar som Gurdjieff förespråkade med riktad uppmärksamhet.(4) 
 
I sina memoarer beskriver Gurdjieff också hur han och några likasinnade besökte kloster i Mindre 
Asien och där förvärvade kunskaper. Ett annat centrum för vishet som brukar åberopas är 
klosterkomplexet Mount Athos i Grekland. 
 
Den Syrisk-Ortodoxa kyrkan äger en esoterisk tradition, som har rötter tillbaks till urkristen tid. 
Den har enligt vissa också en koppling till vissa gnostiska traditioner och astrologen Bardesanes. (5) 
denne var förutom sina astrologiska intressen även kunnig om indisk filosofi och religion. 
 
Gnosticismen går igen i mycket av vad Gurdjieff lär. Vi har redan tidigare stött på likheterna med 
hans skapelsemyt och manikeismen. 
 
Enligt den manikeiska doktrinen hade delar av det upphöjda andliga ljuset blivit fångat i denna vår 
låga och tarvliga materiella värld. Syftet med världsdramat var att befria dessa ljuspartiklar genom 
att Solen drar till sig dessa och för dem högre och högre upp till de rent andliga sfärerna. Människan 
kan genom sin livsföring bidra till att ljuspartiklar frigörs. Genom att delta i den processen bidrar 
människan aktivt till sin egen frälsning. (6) Detta påminner ju i hög grad om Gurdjieffs tes om att 
bidra till Naturens ordning och på så vis få ett litet överskott som man kan förvalta till sin förädling. 
Även om förutsättningarna här är lite annorlunda så är likheten ändå påfallande. En viktig skillnad 
är att Gurdjieff inte delade gnostikernas aggressivt negativa inställning till materien. Han menade, 
som tidigare påpekats att allting var materia, och att skillnaden mellan konkret greppbar materia, till 
exempel i form av en sten, och Gud, inte var någon grundläggande artskillnad, utan en fråga om 
grad och skala. Det är dock åter på sin plats att påminna om att det som Gurdjieff menar när han 
talar om när han tar ordet materia i sin mun, är något som i hög grad skiljer sig från det begrepp 
som den naturvetenskapliga fysiken laborerar med. Den upplever till skillnad från Gurdjieff 
materien som något dött och själlöst. Den gurdjieffska synen på materia närmar sig tvärtom 
panteismen, och ser allt som existerar som besjälat, dock på olika skalor och med olika grad av 
medvetenhet. Den binära oppositionen ande-materia existerade inte för honom, och han godtog inte 
den problemformuleringen. 
 
Det går att se på liknande sätt på skillnaden mellan begreppen naturligt-övernaturligt. Det går att 
hävda den tesen att det inte existerar någonting övernaturligt, allt som existerar är naturligt, 
ingenting svårt eller kontroversiellt med det. Vad många dock menar när de använder sig av 
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begreppet naturligt är i själva verket sådant som överensstämmer med den för tillfället rådande 
naturvetenskapliga världsbilden, och det är något helt annat. Den utgör på sin höjd en liten 
delmängd av det större begreppet naturen, som den inte har någon möjlighet att ge en heltäckande 
bild av. Detta inte sagt i något förklenande syfte, bara ett konstaterande av realiteter. 
 
Det är här även intressant att notera att det manikeiska inflytandet av vissa anses ha gjort sig 
gällande hos paulikanerna, en sekt som under senantiken och tidig medeltid hade ett fäste i de 
område som idag är nuvarande Östra Turkiet särskilt då bland armenierna. De två rörelserna var inte 
identiska, men rörde sig inom en föreställningsvärld som i stora stycken tog intryck från varandra, 
vare sig man bejakade dessa intryck eller polemiserade emot dem. (7) 
 
Konceptet med att mänskligheten sover och inte är medveten om den riktiga verkligheten är 
ytterligare ett gemensamt drag mellan gnostikerna och Gurdjieff. Människosjälen beskrivs som en 
fånge, vilken irrar omkring i den materiella världen utan att kunna finna vägen ut. Liknelser som 
sovande och drucken används flitigt. Människans situation är svår, men dock inte hopplös. Det finns 
en möjlighet att lyssna till ett rop från högre nivåer som kan tjäna till att medvetandegöra själen om 
dess riktiga situation och en möjlig väg ut ur den.(8) 
 
 Detta tema kommer särskilt tydligt i dagen i ”Sången om Pärlan” som förekommer i Thomas-
akterna. I denna berättelse skickas en prins på ett viktigt och farligt uppdrag. Han ska hämta en 
pärla som vaktas av en orm. Han blir biten av ormen och förlorar på grund av detta minne så till den 
grad att han inte bara glömmer sitt uppdrag, utan också sitt namn och sitt ursprung. Han börjar leva 
ett nytt och ovärdigare liv än det han egentligen var ämnad för. Hans föräldrar får vetskap om hans 
öde och sänder ett bud till honom där han blir upplyst om vem han är och vad han har att göra. 
Upplyst av detta kommer han till sans igen och inser sin sanna situation. Han utför sitt uppdrag och 
återkommer hem där han hyllas.(9) 
 
Det ska dock här noteras en viktig skillnad mellan gnostikerna och Gurdjieff. I den gnostiska 
varianten är själen fånge och ska väckas. Gurdjieffs utgångspunkt är att själen inte existerar mer än 
som en potentiell framtida möjlighet. Det är upp till var och en att själv skapa sin själ, det som ska 
väckas är en längtan efter att växa. Oavsett vilket av dessa perspektiv man betraktar situationen ur, 
så är dock resultatet att människan inte är medveten om sin sanna situation. Detta tema kan 
betraktas som en arketyp, det återkommer gång på gång i mytologi och litteratur 
 
en klassisk historia är den om den taoistiske filosofen Chuang-Tze, vilken har en intensiv dröm där 
han med stor inlevelse drömmer att han är en fjäril som flyger omkring från blomma till blomma. 
När han sedan vaknar har han svårt att avgöra om han är en människa som har drömt att han varit en 
fjäril, eller om han är en fjäril som drömmer att han är en människa. 
 
Det här temat återkommer också i populärkulturen. Inom filmen så har vi Total recall med Arnold 
Schwarzenegger. Här beskrivs hur huvudpersonen blir indragen i en komplicerad historia med 
falska inplanterade minnen. Den baserar sig på en berättelse av Phillip K Dick, som ofta använder 
sig av liknande upplägg. 
 
Ett annat exempel från filmens värld är Matrix trilogin. Här skildras en värld där sovande 
människor utnyttjas av maskiner som tappar dem på energi. Världen blir inte den samma för den 
som lyckats vakna från sin dvala. Detta går mycket i linje med Gurdjieffs tankar om att syftet med 
människans liv inte villkorslöst är hennes eget. Liksom Gurdjieff anser att naturens mening är att 
det biologiska livet ska ha som syfte att överföra energier, så existerar människorna här för andra 
syften än sina egna. 
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Ett viktigt gnostiskt citat vilket har koppling både till Jung och till Gurdjieff, lyder som följer; 
 
”När ni skapar detta i er, skall detta som ni har rädda er. Om ni icke har detta i er, skall detta som ni 
icke har i er, döda er.(10) 
 
Detta är kopplat till insikten om att sökandet efter sanning och kunskap leder varje människa in i en 
svår process på grund av att man har att kämpa mot ett inre motstånd. Detta motstånd är det 
motstånd mot förändring som tar sig uttryck i att delar av psyket, eller för att använda Gurdjieffs 
terminologi vissa del-jag, inte önskar den förändring som vore gynnsam för människan som helhet, 
och därför på diverse utstuderade sätt försöker sabotera det som hotar nuläget. I citatet betonas 
behovet av att skapa något inom sig, en själ eller en insikt. Det är rimligt att detta yttrande är något 
som både Jung och Gurdjieff skulle vara beredda att skriva under på. 
 
Gnostikern Silvanus, vars Läror var en av de texter som 1945 återfanns vid Nag Hammadi i 
Egypten. Bakgrunden till detta fynd är tämligen fantasieggande. En egyptisk bonde vid namn 
Muhammed hade upptäckt några papyrusrullar i en grotta. Strax efteråt tog han tillsammans med sin 
bror hämnd på deras fars mördare, och åt som i ett rituellt led i hämnden upp dennes hjärta. 
Eftersom Muhammed oroade sig för att polisen som undersökte mordet skulle finna böckerna och 
beslagta dessa. Han bad därför byprästen att förvara dem hos sig. Där fick en lärare syn på dem och 
insåg att de kunde ha ett visst ekonomiskt värde. De hamnade först på svarta börsen och därefter 
vidtog en rad turer där bland annat Jung-fonden i Zürich var inblandad. 
 
Det måste väl sägas vara en ganska svindlande tanke att ett ritualmord bidrar till att öppna porten 
till en förlorad tankevärld. Ett värdigt uppslag för en äventyrsbok.(11) 
 
Åter till Silvianus: 
 
”Upphör med den sömn som ligger tung på er. Bryt upp ur den glömska som fyller er med mörker. 
Varför följer ni efter mörkret, fastän ljuset ligger inom räckhåll för er? Visheten kallar på er, ändock 
åstundar ni dåraktighet. En dåraktig man går på de vägar dit varje lidelses begär för. Han flyter 
omkring i livets begärelser och har gått i kvav. Han är likt ett skepp som vinden kastar hit och dit, 
och lik en lös häst som icke har någon ryttare. Ty den behövde ryttaren, som är förnuftet. Framför 
allt annat, känn dig själv.”(12) 
 
Kampen mot sömnen och okunnigheten uttrycks här i en synnerligen explicit form. 
 
Ett annat viktigt gnostiskt drag är tanken om olika människotyper. Gnostikerna delade in 
mänskligheten i tre klasser; 
 
• Hyliker. Dessa var rent materiella och fjärran från sanningen och den sanna andliga 

verkligheten. Detta stadium kännetecknas av att själen är en fånge i materien. En hyliker kan 
beskrivas som en sömngångare eller som en zombie. Kroppen rör sig och reagerar på stimuli, 
men själen befinner sig i ett sovande tillstånd. För denna personlighetstyp hyser gnostikerna inte 
mycket hopp. 

 
• Psykiker. Dessa hade börjat sträva mot en högre verklighet och hade börjat ana de rätta 

sammanhangen. En psykiker har en potential att bli en verklig människa. Han har en vilja och 
kan uppfatta högre impulser som manar till växande och insikt. Han har dock ett eget ansvar för 
hur han reagerar på dessa inflytanden. En fara är att han beskrivs som en åker för både säd och 
ogräs. En fara är att intellektualismen tar överhand. 
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• Pneumatiker. Dessa levde ett rent andligt liv upphöjt över materiens begränsningar. Han är 

renad från materiens begränsande bojor och har förmåga att reagera på högre impulser.(13) 
 
Denna indelning kan i mångt och mycket ses som en parallell både till Jungs typologi och till 
Gurdjieffs syn på olika människotyper. För att kunna komma vidare måste man vara beredd att 
lyssna på högre signaler och ifrågasätta sitt vardagsliv. 
 
Nästa inspirationskälla är den islamiska sufimystiken. Bennett nämner i sitt verk 
 
The masters of wisdom, särskilt Naqshbandiorden som en viktig rot. Denna orden kan spåra sitt 
ursprung tillbaka till Abu Yaqub Khwaja Yusuf från Hamadan i nuvarande Iran 1048-1143. han 
verkade i närmare 60 år i Bokhara i Centralasien. 
 
Hans attityd till religiös ortodoxi var den att teologi var ett slöseri med tid. Människan kan inte på 
den vägen nå fram till Gud, och är inte heller ämnad att göra så. (14) 
 
Detta sällskap har en stark ställning i Centralasien, där Gurdjieff enligt egen utsago ofta färdades 
under sina tidiga år. Enligt Bennett ska denna tradition ha bidragit med mycket på det praktiska 
området med andliga och mentala övningar. Han nämner några av dessa: 
 
• Hosh dar dam. Detta kan närmast översättas med medveten andning. Enligt traditionen ger oss 

andningen föda för den andliga kroppen, den som Gurdjieff benämner kesdjan. Detta ord kan 
härledas från persiskan, och översättas med själens farkost. Andningen kombineras med 
uppmärksamhet på vårt varande. Ouppmärksamhet är det som skiljer oss från Gud enligt 
Mawlana Saad ad-din Kashghari, en av lärarna inom Naqshbandiorden. Enligt Khwaja Baha ad-
din Naqshbandi var grunden inom rörelsens strävanden byggd på andningen. Ju mer man kunde 
vara medveten om sin andning, dess starkare blev ens inre liv. Särskilt viktigt var det att 
koncentrera sig på skiftet mellan in och utandning. Mawlana Jami, rörelsens stora poet säger 
också att andningen är den punkt där den personliga identiteten går upp i Guds fullhet. Allt detta 
påminner mycket om den betydelse Gurdjieff tillmätte andningen och dess betydelse för att 
kunna fungera på ett harmoniskt och fullkomligt sätt för att kunna gå vidare. 

 
• Nazar bar qadam. Se hur du går. Denna sentens uppmanar oss till att vara uppmärksamma på 

varifrån vi kommer och vart vi går, och att vara uppmärksamma på vad vi gör i nuet. Gurdjieff 
återkom ständigt till betydelsen av att vara uppmärksamma på vad vi gör i nuet och att 
ifrågasätta våra automatiska funktioner som så lätt tar makten över oss och våra handlingar, ofta 
så till den grad att vi blir deras fångar. 

 
• Safar dar watan. Vägen hem. Detta uttyds som den transformation som för människan ut ur den 

värld av orealiserade möjligheter, kallad alam-i-arvah, till viljans värld, kallad alam-i-wujub, där 
människan blir medveten om sin situation och får redskap att fullfölja sin sanna bestämmelse. 
En tanke här är att människan sover och inte kan inse sin situation eller göra något åt den, så 
länge hon befinner sig i ett sovande tillstånd. Detta korresponderar i hög grad till Fvs 
grundbudskap om att människan måste vakna för att kunna göra något åt sin situation. En 
sovande och omedveten människa kan inte göra någonting, saker bara händer henne. 

 
• Khalwat dar anjuman. Ensamhet i folkmassan. Detta är vad Gurdjieff menar med icke-

identifikation. Att kunna leva ett verksamt liv i vardagen och samtidigt bevara sin andliga 
integritet. Baha ad-din Naqshbandi tolkade detta som att till det yttre vara med människor, men 
samtidigt längta efter att få vara med Gud. Ett annat yttrande är det att man ska vara så 
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sysselsatt med sin zikr (inre Gudsåkallan) att man kan gå igenom marknadsplatsen utan att 
lägga märke till ljudet. 

 
• Yad kard. Hågkomst. Detta innebär att man ska bevara ett samband mellan tungan och hjärtat. 

Det man känner ska man säga. När man uttalar trosbekännelsen ska man också ha den i sitt 
hjärta. Och inte endast uttala den, utan med full koncentration känna den. 

 
• Baz gasht. Återvändande, vägen hem. Vi har inom oss målet för vår strävan. Transformationens 

frön sås i oss från ovan, och vi har att värdesätta dessa över allt annat. Finns det bara ett 
fruktbärande träd, så är allt annat ogräs och snår som måste röjas undan. 

 
• Nigah dasht. Vaksamhet. Var vaksam om vad som fångar din uppmärksamhet och lär dig att dra 

tillbaka uppmärksamheten från det som är oviktigt. Detta påminner i högsta grad om Gurdjieffs 
tes om att minnas sig själv. 

 
• Yad dasht. Erinring Det sista stadiet innan transformationen är fullbordad. Sökaren blir 

medveten om att förlusten av det lägre jaget kommer att kompenseras med en äkta och objektiv 
kärlek hubb-i-zati. De försakelser och förödmjukelser som sökaren måste genomgå upphör att 
beröra honom, eftersom han ser den äkta glädje som sanningen kommer att ge honom. 

 
• Wuquf-i-zaman. Medvetande om tiden. Att hålla en hög grad av medvetenhet om ens temporära 

tillstånd. Att skilja närvaro från frånvaro. Betonar vikten av att känna tacksamhet när man 
återvänder till ett medvetandetillstånd som kännetecknas av närvaro. 

 
• Wuquf-i-adati. Närvaro om antal. Det viktiga är inte antalet gånger man utför sin Zikr, 

Gudserinran. Det som betyder något är att man utför den i ett tillstånd av medvetenhet och 
närvaro. Detta anses som det första steget in i den andliga världen. Det kännetecknas av att 
orden i Gudserinran tonar bort och ersätts av ett högre medvetandetillstånd av direkt 
Gudsskådande. 

 
• Wuquf-i-qalbi. Hjärtats medvetenhet. Sökaren blir medveten om att hans eget vardagliga 

medvetandetillstånd är ett hinder på den andliga vägen, och är inte längre rädd för att offra detta 
eftersom han vet att han kommer att vinna så mycket mer än han förlorar.(15) 

 
Mycket av det som framkommer i dessa andliga discipliner återkommer i Gurdjieffs läror. Att rikta 
sin uppmärksamhet på ett riktigt sätt, att vara medveten om sin egen närvaro i världen, att andas 
rätt. Det ena går på ett naturligt sätt in i det andra. 
 
Bennett nämner att sufierna i Centralasien kom i kontakt med resterna av zoroastrismen, den 
förislamska iranska religionen. Zoroastrismen i sin ortodoxa form kännetecknas av en starkt 
betonad dualism med de två makterna Ahura Mazda, den goda makten och Ahriman, den onda. 
Gurdjieff själv tog avstånd från tanken på att förlägga det goda och det onda utanför människan. 
Däremot kan det vara av intresse att uppmärksamma en heretisk riktning inom zoroastrismen, 
zervanismen. Denna rörelse härleder sitt namn från Zurvan, tidens Gud, vilken påminner om 
Kronos i den grekiska mytologin. Zurvan är inte fader till de två andarna, utan snarare att betrakta 
som en Urgrund, ur vilken Världsalltets lagar manifesterar sig. En av dessa lagar är att allting möter 
sin motsats. På så vis möter Ahura Mazda, som är sanningen den onde Ahriman som är lögn och 
hat. Ahura Mazda är dock i besittning av en överlägsen intelligens, vilken gör Honom kapabel att 
tänka ut en plan genom vilken ondskan ska kunna besegras. Genom att skapa den här materiella 
världen så skapas också ett konkret föremål mot vilket Ahriman kan rikta sina aggressioner. När han 
väl har gjort detta kommer han under tidens välde, och måste i en yttersta dom, som är placerad i 
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framtiden, slutgiltigt konfrontera sin motståndare. Genom att ge sig i kast med en här världen, så 
förlorar Ahriman möjligheten att återvända till sin ursprungliga hemort, det yttersta mörkret. Denna 
Jord är en sammanblandning av gott och ont, ljus och mörker, sanning och lögn. Här äger 
konfrontationen mellan det goda och det onda rum. Utgången kan vara hårfin. Därför spelar 
människan och hennes agerande en viktig roll. Genom att leva ett riktigt liv och ta ställning för 
sanningen och rätten kan man på ett aktivt sätt bidra till att stärka de goda krafterna i striden. 
 
Detta känner vi i vissa delar igen från manikeismen, som ju också betraktade den här världen som 
en sammanblandning av ljus och mörker. 
 
Synen på tiden som en egen gudomlig kraft påminner mycket om Gurdjieffs Hieropass, även om 
förutsättningarna i det fallet är lite annorlunda. 
 
Likaså grundkonceptet att den här tillvaron är skapad av skäl som inte helt självklart sätter 
människan i centrum. 
 
Går vi vidare bland inspirationskällorna, så kommer vi till hinduismen. Det mest iögonenfallande 
här är kanske Lagen om tre, och de tre gunas, krafter som formar vår tillvaro; 
 
• Sattva, ljus glädje, godhet. 
• Rajas, töcken, stoft passion. 
• Tamas, mörker, apati 
 
I dessa tre kategorier kan alla fysiska och psykiska fenomen inrangeras och förklaras enligt den 
vediska filosofin. Allt som existerar är en sammanblandning av dessa tre element och skillnaden 
mellan olika företeelsers natur är snarare en fråga om grad än om art. (17) 
 
Mycket av det som finns i de fysiska övningar som Gurdjieff föreskrev, har tydliga likheter med 
yogatraditionen. 
 
I Bhagavad-Gita, som ingår i det större verket Mahabharata, berättas det om hur prinsen Arjuna 
grips av grubbel och samvetskval inför ett stort slag. Han vet att om han deltar så kommer han att 
bli tvungen att döda många av sina släktingar och lärare som finns på fiendesidan. Drar han sig 
undan så kommer dock resultatet att bli att flera av hans allierade kommer att stupa, det kommer att 
bli fel hur han än gör. För att samla tankarna så tar han sig en åktur i vagn mellan de två uppställda 
härarna. I det läget uppenbarar sig hans kusk Krishna, i sin rätta gudomliga natur. Han förkunnar att 
lösningen på Arjunas problem är att fullgöra sin plikt utan att låta sig uppslukas av den. Att handla 
utan att identifiera sig med det skeende man handlar i. Detta låter ju i mångt och mycket som 
Gurdjieffs tes om icke-identifikation. 
 
I Bhagavad-Gita går också Krishna igenom de tre vägarna för Arjuna; 
 
• Karma Yoga. Att nå fulländning genom att ägna sig åt riktiga handlingar och goda gärningar. En 

konkret och jordnära väg. 
 
• Jina Yoga. Att nå fulländning genom intellektet och filosofisk insikt om tillvarons sanna natur. 
 
• Bhakti Yoga. Att nå fulländning genom kärlek till Gud, att helt inrikta sina känslor på Honom. 
 
De här vägarna är i så hög grad lika Gurdjieffs beskrivning av saken, att det blir svårt att tro att han 
inte kände till dem. 
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Karma yoga skulle här motsvara fakirens väg. Fakiren inriktar sig på det fysisk, och försöker på så 
vis komma i kontakt med det högre. 
 
Jina Yoga är att jämföra med yogins väg. Yogin försöker med mentala övningar och kontemplation 
över de stora mysterierna nå sitt mål. 
 
Bhakti Yoga är munkens väg. Munken är inriktad på känslolivet. Genom kärlek strävar han mot det 
högre. 
 
Gurdjieff medger i och för sig att alla dessa vägar kan vara framkomliga, men hävdar samtidigt att 
de kräver stora offer av sina anhängare. De förutsätter att man har tid och möjlighet att dra sig 
undan världen på ett sätt som inte alla gånger är möjligt för en modern västerländsk människa. Det 
är i detta sammanhang han lanserar sin Fjärde Väg. 
 
Det går i så fall att se Fjärde Vägen som en gyllene medelväg. På så vis får vi en elegant övergång 
till en annan inspirationskälla, nämligen buddhismen. 
 
Gurdjieff uppehåller sig i Beelzebubs tales vid buddhismen, särskilt då den lamaistiska varianten i 
Tibet. 
 
Buddhismen lär i sina fyra ädla sanningar att: 
 
• Allting är lidande (egentligen duhkha, lidelse, otillfredsställelse). 
• Orsaken till lidandet är törsten efter liv. 
• Det finns en väg ut ur lidandet. 
• Den vägen är den åttafaldiga vägen. 
 
Den åttafaldiga vägen består av: 
 
• Rätt insikt. 
• Rätt beslut. 
• Rätt tal. 
• Rätt handlande. 
• Rätt livsföring. 
• Rätt strävan. 
• Rätt uppmärksamhet. 
• Rätt koncentration. 
 
Att fatta ett riktigt beslut att göra något åt sin situation, är ju sannerligen något som Gurdjieff skulle 
skriva under på. För att kunna göra något måste man först uppleva att det finns alternativ till det liv 
man lever, och att den förhandenvarande situationen inte är den optimala. Att ha en rätt 
uppmärksamhet är det som kan lära oss hur människan fungerar, och hur automatiska och betingade 
hennes handlingar är. Det största hindret för att uppnå friheten är illusionen att tro att man i nuläget 
är fri och besitter en vilja. Först måste man kunna skapa sig en fri vilja som kristalliseras i ens väsen 
och essens. 
 
I Dhamapada sägs det att; 
 
Vaksamhet är vägen till det odödliga, 
slapphet är dödens väg. 
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De vaksamma dör ej, 
men de slappa är som döda. 
Och längre fram; 
Genom beslutsamhet och vaksamhet, 
återhållsamhet och självkontroll 
bör den vise skapa sig en ö, 
som floden ej kan förstöra. (18) 
 
Ytterligare en likhet med buddhismen är Gurdjieffs tes om att människan i utgångsläget saknar en 
själ, och har som sitt främsta kall i livet att skapa sig en. Inom buddhismen förnekar man likaledes 
förekomsten av en själ. Det finns inget bestående jag. Det vi vanligen tolkar som en själ är 
egentligen ett knippe av sammansatta existensfaktorer som samverkar med varandra och på så vis 
skapar illusionen av ett jag. Det är dessa existensfaktorer, dharmaer, som ger en impuls till fortsatt 
existens efter en individs död.(19) Skillnaden mellan Gurdjieff och buddhismen är att den senare 
inte uppmanade till skapandet av en själ, utan tvärtom till upplösandet av den. 
 
Vi har tidigare varit inne på inflytandet från kabbala. I samband med Lagen om sju nämnde vi 
tanken på skapelsen som ett världsträd med rötter hos Gud i hans egenskap av yttersta verklighet. 
 
En annan intressant parallell är den med den judiske mystikern Isaak Luria, som på 1500-t hävdade 
att Universums uppkomst var ett resultat av en ofullkomlighet i Skapelsen.(20) 
 
Ytterligare så går det givetvis att hitta påverkan från hermetismen och dess grundtes att ”Så som där 
ovan, så ock här nere”. Enligt Gurdjieff består ju tillvaron av ett antal världar som befinner sig på 
olika skalor. På de olika nivåerna verkar samma grundprinciper som tar sig uttryck efter likartade 
mönster som dock får olikartade resultat på de olika nivåerna, likt variationer på ett tema. Detta 
tankesätt att allt hänger samman är ju också själva grundkonceptet i den astrologiska världsbilden. 
 
Pythagoras strävade efter att uttrycka tillvaron i matematiska former och hyser också ett stort 
intresse för toner. 
 
Platon uttryckte att allting i denna värld alltid är på väg att bli någonting annat, ingenting är 
någonsin ett bestående vara.(21) 
 
Likaså är Platons liknelse om vagnen som ett fordon för själen något som Gurdjieff använder på sitt 
eget vis. Den finns även i Upanishaderna. 
 
Plotinos och neoplatonikerna hävdade även de att tillvaron var en följd av ett utflöde av energi från 
en högre urgrund som blev allt mer förtätad och grövre ju mer det avlägsnade sig från källan. 
 
Dessa tankar är genomgående i flera av de källor som visar upp ett släktskap med Gurdjieffs 
världsbild. Givetvis så har de korsbefruktat varandra och mötts i ett oändligt och oöverskådligt 
mönster genom historiens gång. Min avsikt här har inte varit att dogmatiskt slå fast att inflytanden 
har kommit från ett visst håll, utan snarare att påpeka att det föreligger stora och iögonenfallande 
likheter i många fall. 
 
Det måste dock nog sägas att en fullständig klarhet i vad som påverkat vad i det här fallet knappast 
kan bli mer än mer eller mindre lyckade gissningar. Gurdjieff själv är en ytterst vansklig källa att 
tolka, och han älskade att mystifiera sina läsare. Eller så beror mystifieringen på en önskan om att 
provocera läsaren för att därigenom skapa en friktion som leder till ett genombrott i tänkandet och 
för vidare mot nya mål. 
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Den uppräkning jag gjort här kan knappast anses som den slutgiltiga sanningen, det kan säkert 
komma nya rön. 
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Synen på människan inom Fjärde Vägen 
 
I det här avsnittet avser jag att beskriva huvuddragen i FVs syn på människan och hennes 
funktioner, så som de framkommer i olika skrifter. Jag är fullt medveten om att det idag existerar 
olika grupperingar som åberopar FV som grund, vilka sinsemellan kan ha tämligen olikartade 
uppfattningar. Min utgångspunkt blir Gurdjieffs och Ouspenskys skrifter. 
 
Utgångsläget 
 
Utgångsläget är att de flesta människor idag inte lever upp till att förverkliga hela sin potential. Vi 
lever i en falsk uppfattning om verkligheten och vår roll i denna. Det största hindret för oss att 
förverkliga vår frihet är det att vi lever i en illusion om att vi är fria och har möjlighet att handla i 
enlighet med en fri vilja. Detta är visserligen en möjlighet, men den förutsätter en lång och 
mödosam kamp. För att nå dit krävs det att man skapar sig en själ. Vägen för att åstadkomma detta 
går igenom ”consciouns labor and intential suffring”, medvetet arbete och avsiktligt lidande. 
 
Denna tanke att vi skapar vår själ, kan vid ett första påseende verka snarlikt Sartres tankar om att 
existensen föregår essensen. Det finns dock en väsentlig och avgörande skillnad. Sartre hänvisar 
endast till valmöjligheten i sig, utan att ge någon närmare vägledning, och betonar människans 
frihet, på gott och ont. Gurdjieff menar att viljan är något som man i små trevande steg bygger upp. 
En människa som saknar vilja, har ingen frihet. Han handlar inte, utan reagerar i behavioristisk 
anda, endast på stimuli. Känslan av att handla enligt en fri vilja är endast en del av illusionen. För 
att kunna nå dit måste man visserligen välja, men valet är inte fritt, utan underkastat de kosmiska 
lagar vi lever under. Ju längre ned på stegen man befinner sig, dess fler lagar är man underkastad, 
och har följaktligen en lägre grad av frihet. 
 
Ouspensky återger ett samtal han hade med Gurdjieff. Han hade under Första världskriget 
observerat en transport av proteser på väg till fronten. Det makabra var att dessa proteser var 
förberedda för ben som ännu inte skjutits av. Han reagerade på det morbida i hela situationen och 
fick svaret: 
 

”What do you expect? Asked Gurdjieff. ”Men are machines. Machines have to be blind and 
unconscious, they cannot be otherwise, and all their actions have to correspond to their 
nature. Everything happens. No one does anything. Progress and civilization in the real 
meaning of the words, can appear only as a result of conscious efforts. And what conscious 
efforts can there be in machines? And the unconscious activity of a million machines must 
necessarily result in destruction and extermination. It is precisely in unconscious involuntary 
manifestations that all evil lies.”(1) 
 

Här ligger en av nycklarna till förståelsen av FV. För att kunna göra något måste du vara medveten 
och fri. Det är vi inte och vi har som ett första steg att ta itu med den falska föreställningen att vi är 
det. För att kunna göra detta måste vi först ha en riktig förståelse av vad människan är och hur hon 
förhåller sig till resten av skapelsen. 
 
FV ser människan som en helhet och anser att hela organismen måste vara engagerad i arbetet med 
att skapa en autentisk själ. För att kunna vara det måste man ha en klar och tydlig bild av hur den 
mänskliga mekanismen fungerar. 
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Bristen på ett enhetligt Jag 
 
I sin bok Psychology of mans possible evolution, skissar Ouspensky med brutal skärpa 
vardagsmänniskans totala brist på enhet.(2) 
 
Den omedvetna människan är en maskin, vilken är utsatt för ödets nycker. Illusionen av ett jag 
beror främst på tre faktorer; 
 
• Vår fysiska kropp. 
• Vårt namn. 
• Mekaniska vanor som inplanterats i oss av vår uppfostran, eller uppkommit genom 

efterhärmning. 
 
Vi styrs i det här stadiet av en mängd ”del-jag”, vilka var och en har kontrollen för ett kort tag, för 
att därefter avlösas av ett annat ”del-jag”. Dessa del-jag kan vara bärare av tankar, förnimmelser, 
känslor och så vidare. Varje gillande och ogillande är ett del-jag. Dessa del-jag kan uppträda i 
kluster och dra med sig varandra, men de är likväl hela tiden styrda av yttre faktorer och 
tillfälligheternas spel ”the law of accident” 
 
varje sådan här delmängd representerar endast en bråkdel av människans totala potential, men 
uppfattar sig däremot som hela sanningen. Våra vanor styr oss i själva verket, och det första steget i 
vägen mot uppvaknandet är att bli medveten om detta, och för att bli detta krävs att man observerar 
sig själv under en period och blir medveten om sin situation som maskin. Har man väl en gång 
insett detta, så har man i alla fall en möjlighet att göra något åt detta och arbeta på sig själv. 
 
Självobservation är därför det första som brukar rekommenderas. Under en tid, några dagar eller 
några veckor, uppmanas man till att observera sina vanor och automatiska reaktioner i olika 
situationer. Vad är det som får oss att tappa humöret, bli nedstämda eller rädda? Hur uppträder dessa 
reaktioner och i vilka sammanhang? Har jag väl börjat ställa frågorna, så är jag i och med detta 
visserligen fortfarande en maskin, men i alla fall en mindre mekanisk maskin. Dessa studier kan gå 
ned på en detaljerad nivå, där man uppmärksammar sådant i vardagslivet, som vanligen går oss 
förbi. 
 
Detta är intressant, då det sätter fokus på hur vi mottar och sorterar intryck. Vi tar varje sekund 
emot en ständig ström av oräkneliga intryck som väller över oss i en aldrig sinande flod. De flesta 
av dessa går oss i normalfallet förbi, eftersom de inte bedöms vara vare sig något hot eller någon 
möjlighet. 
 
Under vissa omständigheter kan vår vanliga perception sättas ur spel, och då kan både intrycken vi 
möter och uppfattningen om tid och rum förändras radikalt. 
 
Jag minns ett tillfälle då jag var ute och cyklade i stadstrafiken i Karlstad. Genom min egen 
försumlighet och ouppmärksamhet blev jag påkörd av en lastbil och tappade balansen med följd att 
jag kastades till marken. Jag klarade mig som tur var med tämligen lindriga skador, några skrubbsår 
och blåmärken. Det som jag dock minns starkast från den händelsen var hur alla sinnen stod så att 
säga på vid gavel. Sinnesintryck som under andra förhållanden skulle ha gått mig helt förbi. 
Gatlyktornas reflexer i blöta gruskorn på vägbanan noterades, liksom känslan av vinddraget och 
sensationen av att falla. Allt detta ägde dessutom rum under en tidsperiod som knappast kan ha 
varat ens en sekund. Detta skulle väl om man översätter den här upplevelsen till FV-termer, kunna 
beskrivas som att min automatik av tillfälligheternas spel sattes ur funktion för ett kort tag, och att 
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en ny upplevelse kunde bli följden. Däremot skulle säkerligen en FV-anhängare vara tveksam till att 
tillmäta den upplevelsen mer än möjligen ett marginellt värde, eftersom den var en följd av en 
slump, och inte en medveten ansträngning. 
 
Men åter till frågan om människan och hennes status av att vara en maskin. Här kan det tyckas ligga 
en paradox. Om människan nu är så mekanisk och utlämnad till sin omgivning som det sägs, 
varifrån kommer då impulsen att ifrågasätta situationen och vidare en önskan att aktivt göra något 
för att förändra den? 
 
Influenser 
 
Människan lever ju som sagt i ett ständigt flöde av intryck som påverkar och formar henne. 
Ouspensky listar tre olika sorters influenser.(3) 
 
A-influenser är sådant som uppstår i livet som sådant. Det kan röra sig om intressen och attraktioner 
så som omsorg om den egna hälsan, nöjen och njutningar, välbefinnande, säkerhet och så vidare. 
 
B-influenser är sådant som har sitt ursprung i något slags skola. Med skola menas i det här fallet en 
grupp som förvaltar FV-traditionen. 
 
Dessa intryck når inte människan direkt från skolan, utan kommer på omvägar. Det kan handla om 
intryck som fortplantats över långa tidsrymder genom kulturen. De kan nå oss via filosofi, 
vetenskap, konst, litteratur och religion. Man kan här tala om ett inflytande av en högre nivå. 
 
Om en person enbart hamnar under inflytande av influenser av A-typ, och förhåller sig likgiltig 
inför B-influenser, så kommer de senare efter ett tag att upphöra att ha någon påverkan på honom, 
de tynar helt enkelt bort bit för bit, för att slutligen upphöra helt. En sådan människa dör medan han 
lever, så till vida att han missar sin möjlighet att utvecklas. 
 
Om personen däremot uppmärksammar B-inflytanden, så kan dessa i sin tur dra till sig ytterligare 
influenser av samma slag. Efter ett tag kan dessa influenser bidra till att skapa vad som kan kallas 
för ett magnetcenter. Detta magnetcenter bidrar till att vrida intresset i en riktning som i bästa fall 
kan leda till att personen kommer i kontakt med en skola. Detta centrum är ingen garanti för att så 
kommer att ske, men en absolut nödvändig förutsättning. 
 
Att en person överhuvud taget kommer i kontakt med en skola är något mycket sällsynt som kanske 
inträffar en gång på miljonen. För att något meningsfullt ska kunna ske krävs det alltså dels att 
personen ifråga är försedd med ett magnetcenter som gör honom mottaglig, och dels att han 
kommer i kontakt med en äkta skola. På varje äkta skola går det också, för att ytterligare försvåra 
det hela, ett antal falska skolor, som lovar mer än vad de kan hålla. Ett utmärkande särdrag för den 
här sortens falska skolor brukar vara att de lovar snabba och garanterade resultat utan att det krävs 
någon annan insats från anhängare än att de ansluter sig. En äkta skola kan tvärtom göra det 
besvärligt för en sökande person att komma i kontakt med den allt för lättvindigt. Det krävs 
målmedvetenhet och beslutsamhet för att kunna dra nytta av de lärdomar den har att förmedla. 
 
När sökaren väl lyckats komma i kontakt med en skola, så kan han bli föremål för inflytande av C-
typ. Inflytande av detta slag befriar honom i viss mån från ödet att vara underkastad slumpens lag. 
Detta inflytande kan bara traderas muntligt via undervisning eller demonstration. Detta leder till att 
personen kommer i ett sådant läge att han kan börja arbeta på sin utveckling. 
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Den här delen kan måhända framstå som hård och obarmhärtig. Endast ett fåtal personer som råkar 
komma under rätt slags inflytande har egentligen någon chans att utvecklas och gå vidare. 
 
Centra 
 
Människan är i sin grundkonstruktion tänkt att vara försedd med tre basfunktioner. 
 
• Fysisk 
• Emotionell 
• Intellektuell 
 
Den fysiska funktionen är givetvis knuten till den fysiska kroppen och dess funktioner. 
 
Den emotionella svarar mot vårt känsloliv och dess alla olika aspekter. 
 
Den intellektuella funktionen reglerar tänkandet och bedömningar av alla slag. Här finns styr och 
bedömningsfunktioner. 
 
 

 
 

REASONING PRINCIPLE 
 
 
 
 

FEELING PRINCIPLE 
 
 
 
 

ACTIVE PRINCIPLE 
 
 

 
 
Active principle, kan här närmast översättas med den fysiska funktionen. 
 
Dessa funktioner styrs av centra. Den fysiska funktionen kan i sin tur delas upp i tre centra; 
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REASONING PRINCIPLE 
 
 
 
 

FEELING PRINCIPLE 
 
 

 
 

SEX 

 
 

MOVEMENT 
 
 

  
 

INSTINCT 
 
 

 
  Illustrationerna från: http://www.ouspensky.info/theteaching.htm
 
• Sexcentrat 
• Rörelsecentrat 
• Instinktcentrat 
 
Sexcentrat är det starkaste av alla centra. Här finns mycket energi som kan fungera som en höjande 
faktor för människan. Detta centrum befinner sig dock ofta i obalans, och som en följd av detta, så 
stjäl andra centra energi från det, så att det fungerar på ett felaktigt sätt. 
 
Instinktcentrat är det som tar hand om kroppens fysiologiska behov och funktioner. Det reglerar 
ämnesomsättning, hjärtslag och endokrina processer. Det har också hand om immunförsvaret. Man 
kan helt enkelt säga att det vet vad det behöver veta, och hade det inte gjort det, så hade vi inte 
existerat. 
 
För det mesta tänker vi inte på dess verksamhet, det är bara vid sjukdom och hot som det gör sig 
påmint. 
 
Rörelsecentrat är nära knutet till instinktcentrat, men mer kopplat till medvetandet så till vida att 
dess funktioner, rörelser, måste läras in. 
 
Nästa nivå, den känslomässiga, styrs av känslocentrat. Detta centrum bedömer våra intryck efter 
hur behagliga eller obehagliga det upplever dem som. Det är detta centrum som motiverar oss att 
handla. 
 
Nästa centra är det intellektuella. Här finns tendensen att rikta sig utåt mot den externa världen och 
ta emot de intryck som våra sinnen bringar oss. Utifrån dessa intryck formar vi vår världsbild enligt 
tabula rasa principen, det vill säga att från början är sinnet tomt och rent som ett oskrivet blad. 
 

http://www.ouspensky.info/theteaching.htm
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Dessa centra är tänkta att arbeta med sina respektive ämnesområden. Det är dock vanligen så att de 
arbetar med fel saker. Detta på grund av den obalans som nutidsmänniskan vanligen lever under. 
Denna obalans är en följd av felaktig och ensidig uppfostran och fixerade idéer i vår nutidskultur. 
Allt detta kan ytterst härledas ur det faktum att vi saknar en enhetlig och konsekvent vilja, utan är 
ett offer för tillfälligheternas spel. 
 
När människan utvecklas och blir mer medveten så uppstår dessutom två högre centra, ett 
emotionellt och ett intellektuellt. 
 
Föda 
 
Människan kan beskrivas som en maskin vilken är i behov av bränsle för att kunna fungera. Vårt 
bränsle, eller föda, är av tre slag;(4) 
 
• Mat, vanlig föda. 
• Luft. 
• Intryck. 
 
De här energierna kommer till oss via ”Ray of Creation”. Allt som existerar i universum kommer ur 
samspelet mellan materia och energi i form av vibrationer. 
 
De här substanserna tas upp av kroppen och bearbetas via en raffineringsprocess till allt finare och 
subtilare grad av materia som närmar sig de högre nivåerna i oktaven. Raffineringsprocessen 
beskrivs i vad som väl närmast kan ses som en alkemisk process där de olika substanserna påverkar 
varandra. 
 
Den här processen beskrivs i termer att en passiv substans, vilken kallas syre, påverkas av en aktiv 
substans, vilken benämns kol. Detta möte resulterar i en ny substans som kallas för kväve. I var här 
den universella lagen om tre nedbruten till en konkret mänsklig nivå. Vi ska givetvis notera att 
dessa benämningar inte har någon som helst koppling till de grundämnen som det periodiska 
systemet sysslar med, utan endast är att betrakta som symboler. Det har sagts tidigare, och det 
förtjänar att upprepas, att den materialism som finns inom FV inte har någonting att göra med den 
för tillfället rådande naturvetenskapliga bilden av materien. Det handlar här inte om ett dualistiskt 
förhållande mellan ande och materia, utan vi rör oss med en andlig materia och en materiell ande. 
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Bilden hämtad ur In search of the miraculous sid 190 
 
Kvävet som bildas av en sådan här process går in i nästa steg i oktaven som syre, vilket möter en ny 
faktor av kol, vilket i sin tur ger upphov till ett kväve av finare grad och så vidare mot allt högre 
grad av raffinemang. 
 
De här processerna beskrivs tämligen ingående i bland annat ”In search of the miraculous”, 
varifrån också diagrammet ovan är hämtat. Det skulle dock leda allt för långt från den här 
uppsatsens syfte att fördjupa sig i alla detaljer, hur intressanta de än är. 
 
Vad vi här kan ta fasta på är att det äger rum en raffineringsprocess, vilken syftar till att skapa allt 
finare substanser. 
 
Det är också av intresse att konstatera att den här processen antas äga rum i samband mede lagen 
om sju, det vill säga enligt oktaven. Den lagen betonar, som vi tidigare sett, det faktum att 
utvecklingen inte sker kontinuerligt. Vid vissa lägen mellan två toner måste det till något slags 
chock för att kunna föra vidare, och det är här som våra möjligheter att påverka kommer in. 
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Människotyper 
 
FV räknar med sju olika typer av människor. Målet med arbetet på sig själv är att sträva uppåt och 
närma sig den högsta typen. De sju typerna är:(5) 
 
• Man 1. Hos den här personligheten dominerar rörelse och instinktscentrumen. Det är den 

fysiska typen. 
• Man 2. Här dominerar känslocentrat över övriga centra. Den känslomässiga typen. 
• Man 3. Den intellektuella typen, där tänkandet är det mest framträdande draget på de andras 

bekostnad. 
• Man 4. den här typen är ett resultat av skolinflytande. Ingen föds som 4, till skillnad från 1,2 

och 3, utan det är något som man måste utveckla. 4 skiljer sig från de tidigare i egenskap av att 
han har utvecklat ett permanent gravitationscenter. Med detta menas att han har nått fram till en 
insikt om sin situation och uppammat en önskan om att sträva mot ett enhetligt och medvetet 
jag. 

• Man 5. Han har uppnått enhet och självmedvetande. Han har dessutom kontakt med ett av sina 
högre centra. 

• Man 6. Har uppnått ett objektivt medvetande, och har dessutom kontakt med båda högre centra. 
Han har förmågor och insikter som ligger långt utanför den vanliga människans 
fattningsförmåga. 

• Man 7. har nått så långt en människa kan komma. Han har ett permanent Jag och fri vilja. Han 
kan kontrollera alla nivåer av medvetandet, och är odödlig inom solsystemets gränser, och efter 
döden där kapabel att gå uppåt på oktaven. 

 
De tre första kategorierna svarar mot de första tre vägarna. Man 1, den fysiske är fakiren, 2 munken 
och 3 yogin. Det är så här långt naturen tar människan, all vidare utveckling måste ske med hjälp av 
en medveten ansträngning. 
 
Kroppar 
 
En fullt utvecklad människa har fyra kroppar.(6) 
 
• Fysisk kropp 
• Astralkropp 
• Mentalkropp 
• Kausalkropp 
 
Den första kroppen, den rent fysisk. Har ju alla människor. Den är just vad ordet säger, en fysisk 
kropp som är tänkt att fungera som vårt redskap här i världen. Den är oss given av naturen. De 
övriga är det ens eget ansvar att utveckla. 
 
Nästa kropp, astralkroppen, är något vi har möjlighet att själva skapa oss genom medvetet arbete. 
Denna kropp är nödvändig för att utveckla det högre emotionella centrat. 
 
Den tredje kroppen, mentalkroppen, kräver ytterligare ansträngningar. Dessa ansträngningar 
beskrivs i termer att man inom sig omvandlar de olika slagen av föda till allt finare och finare 
substanser. Mer om själva den processen kommer i nästa kapitel. Den här kroppen är i sin tur 
nödvändig för att kunna utveckla det högre intellektuella centrat. 
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Den fjärde kroppen, kausalkroppen, behövs för att kunna få centrumen att fungera harmoniskt 
tillsammans. 
 
En liknelse som används är den om ett vagnsekipage. 
 
Den första fysiska kroppen är här att likna vid själva vagnen. 
 
Astralkroppen är hästen som drar vagnen, själva energin och livskraften som för den framåt. Här 
finns känslorna och önskningarna. 
 
Mentalkroppen står här för kusken. Här finns förnuftet. 
 
Kausalkroppen slutligen är passageraren för vars skull resan företas. 
 
Gurdjieff betonade behovet av att skapa en fast och permanent vilja knuten till ett permanent jag för 
att kunna utvecklas. Han belyser detta i samband med en av sina föreläsningar om kroppar; 
 
”Let us imagine a vessel or a retort filled with various metallic powders. The powders are not in any 
way connected each other and every accidental change in the position of the retort changes the 
relative position of the powders. If the retort be shaken or tapped with the finger, then the powder 
which was at the top may appear at the bottom or in the middle, while the one which was at the 
bottom may appear at the top. There is nothing permanent in the position of the powders and under 
such conditions there can be nothing permanent. This is an exact picture of our psychic life. Each 
succeeding moment, new influences may change the position of the powder which is on the top and 
put in its place another which is absolutely its opposite. Science calls this state of the powders the 
state of mechanical mixture. The essential characteristic of the interrelation of the powders to one 
another in this kind of mixture is the instability of these interrelations and their variability. 
 
It is impossible to stabilize the interrelation of powders in a state of mechanical mixture. But the 
powders may be fused, the nature of the powders makes this possible. To do this a special kind of 
fire must be lighted under the retort which, by heating and melting the powders, finally fuse them 
together. Fused in this way the powders will be in the state of a chemical compound. And now they 
can no longer be separated by those simple methods which separated and made them change places 
when they were in a state of mechanical mixture. The contents of the retort have become 
indivisible, ”individual”. This is a picture of the formation of the second body. The fire by means of 
which fusion is attained is produced by ”friction”, which in its turn is produced in man by the 
struggle between ”yes” and ”no”. If a man gives way to all his desires, or panders to them, there 
will be no inner struggle in him, no friction, no fire. But if, for the sake of attaining a definite aim, 
he struggles with desires that hinder him, he will then create a fire which will gradually transform 
his inner world into a single whole. 
 
Let us return to our example. The chemical compound obtained by fusion possesses certain 
qualities, a certain electrical conductivity, and so on. These qualities constitute the characteristics of 
the substance in question. But by means of work upon it of a certain kind the number of these 
characteristics may be increased, that is, the alloy may be given the properties which did not 
primarily belong to it. It may be possible to magnetize it, to make it radioactive, and so on. 
 
The process of imparting new properties to the alloy correspond to the process of the formation of 
the third body and the acquisition of new knowledge and powers with the help of the third body. 
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When the third body has been formed and has acquired all the properties, powers and knowledge 
possible for it, there remains the problem of fixing this knowledge and these powers, because, 
having been imparted to it by influences of a certain kind, they may be taken away by these same 
influences or by others. By means of a special kind of work for all three bodies the acquired 
properties may be made the permanent and inalienable possession of the third body. 
 
The process of fixing these acquired properties corresponds to the process of the formation of the 
fourth body. 
 
And only the man who possesses four fully developed bodies can be called a man in the full sense 
of the word. This man possesses many properties which ordinary man does not possess. One of 
these properties is immortality. All religions and all ancient teachings contain the idea that, by 
acquiring the fourth body, man acquires immortality, and they all contain indications of the ways to 
acquire the fourth body, that is, immortality. 
 
In this connection certain teachings compare man to a house of four rooms. Man lives in one room, 
the smallest and poorest of all, and until he is told of it, he does not suspect the existence of the 
other rooms which are full of treasures. When he does learn of this he begins to seek the keys of 
these rooms and especially of the fourth, the most important, room. And when a man has found his 
way into this room he really becomes the master of his house, for only then does the house belong 
to him wholly and forever. 
 
The fourth room gives man immortality and all religious teachings strive to show the way to it. 
There are a great many ways, some shorter and some longer, some harder and some easier, but all 
without exception, lead or strive to lead in one direction, that is, to immortality.”(7) 
 
Denna redogörelse speglar med all nödvändig tydlighet släktskapet med det alkemiska tänkandet 
och den därtill kopplade världsbilden. Här blir det givande att koppla detta till Jungs intresse för 
alkemi: 
 
”Av detta material framgår med all önskvärd tydlighet vad alkemin ytterst sökte. Den vill framställa 
en corpus subtile, en transfigurerad och återuppstånden kropp som samtidigt var ande. I denna 
strävan sammanfaller den med den kinesiska alkemin som vi känner den från Das Geheimnis der 
Goldene Blüte. Där är det fråga om diamantkroppen, det vill säga odödligheten som uppnås genom 
kroppens förvandling. För detta är diamanten på grund av sin genomskinlighet, hårdhet och 
strålglans en ytterst lämplig symbol. (8) 
 
Jung citerar vidare Jakob Böhme: 
 
”Och det måste påpekas att sublimeringen är tvåfaldig, den ena kroppslig, den andra andlig. 
Kroppslig vad gäller jordiskheten, andlig vad gäller eldigheten. Gör en kroppen andlig och det fasta 
flyktigt. Senior säger: Ur kroppen må framgå den ande som är eld. Därför säges att tinkturen 
uppstår ur de flyktiga tingens natur: Och det som fäster och fasthåller anden, är orörligt och 
beständigt och oförbränneligt och kallas filosofernas svavel.(9) 
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Arbetet 
 
Arbetet, ”The Work”, är ett centralt begrepp inom FV. Med detta menas den process som är avsedd 
att leda till ett uppvaknande. Vi slutade förra avsnittet med en koppling till den alkemiska 
traditionen, och vi kan här konstatera att i själva benämningen, så finns en anspelning på det 
alkemiska begreppet labora. 
 
Arbetet är nära knutet till uppfattningen om naturlagarna och de lagar som styr människan. 
 
Att bli medveten om sin maskinmässighet 
 
Det första steget på vägen mot friheten, är att inse det faktum att man inte är fri. Detta kan tyckas 
låta trivialt, men är ett stort steg för många människor. Det handlar här inte enbart om någon form 
av intellektuell förståelse och läpparnas bekännelse, det är något som måste kännas och upplevas på 
djupet på ett känslomässigt plan. 
 
När en person i början kommer i kontakt med en FV grupp, så är det ett vanligt mönster att 
personen ifråga får till uppgift att under en viss tidsperiod observera sig själv i det dagliga livet. Hur 
reagerar man i olika situationer? Vilka mönster finns det som styr ens handlande? Uppgiften är 
endast att iaktta, inte att ingripa aktivt, det kommer senare. Resultatet av dessa observationer brukar 
då bli att vi i mycket hög utsträckning styrs av invanda mönster som vi inte själva är herrar över. 
Vissa av de här mönstren är inte av ondo, utan tvärt om till stor hjälp i vardagen. De får saker att 
fungera mer eller mindre av sig själva, utan att vi behöver lägga oss i. Problemet är dock att de i så 
stor utsträckning också får makt över oss, och gör oss till hjälplösa offer för omständigheterna. 
Detta är en följd av att så mycket i vår kultur går ut på att spela en massa roller. Det är inget fel i att 
spela en roll, så länge man är medveten om att det är just det man gör. Gurdjieff själv var en mästare 
på att spela olika roller för att lösa praktiska problem och för att förmedla sin undervisning. De här 
rollerna har dock en tendens att ta över mer och mer, och att efter ett tag börja bli en herre istället 
för en tjänare. 
 
En annan orsak till att den moderna människan är så svag och förvirrad är den ensidiga utbildning 
och uppfostran som bidrar till en snedvridning och ensidighet, i och med att det endast är den 
intellektuella aspekten som betonas. För att en harmonisk utveckling ska kunna ske krävs att den 
intellektuella, den emotionella och den fysiska aspekten utvecklas samtidigt i harmoni. 
 
På grund av den obalans som uppkommer, så blir ofta följden att centren arbetar med andra 
uppgifter än de som de är avsedda att arbeta med. Det leder i sin tur till att de arbetar sämre. 
Kvalitén på det som de uträttar blir lägre, och det slukar mer energi. 
 
Självobservation kan delas in i två avdelningar:(1) 
 
Registrering. 
Analys. 
 
Med registrering menas, i det här sammanhanget, att man sakligt registrerar vad som sker i ett 
särskilt ögonblick. 
 
Med analys menas här att försöka förstå orsakerna till det som sker. 
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Till att börja med så är det registrering som är den huvudsakliga metoden, man kan speciellt inrikta 
sig på, det andra kommer in på ett senare stadium. Observationer av det egna handlingsmönstret kan 
med fördel ske samtidigt som man studerar de fundamentala lagarna som styr tillvaron. På det här 
stadiet är det av vikt att man vet vilket slags fenomen man observerar. Något som är intressant och 
meningsfullt att observera är: 
 
Fantasier. 
Dagdrömmar. 
Vanor. 
 
Observationerna ska också kunna skilja på vilket center de tillhör: 
 
”Observation must begin from the beginning. All previous experience, the result of all previous 
self-observation, must be laid aside. They may contain much valuable material. But all this material 
is based upon wrong division of functions observed and is itself wrongly divided. It cannot 
therefore be utilized, at any rate it cannot be utilized at the beginning of the work of self-study. 
What is of value in it will, at the proper time, be taken up and made use of. But it is necessary to 
begin from the beginning. A man must begin observing himself as though he did not know himself 
at all, as though he had never observed himself. 
 
When he begins to observe himself, he must try to determine at once to what group, to which 
centre, belong the phenomena he is observing at the moment. 
 
Some people find it difficult to understand the difference between thought and feeling, others have 
difficulty in understanding the difference between feeling and sensation, between a thought and a 
moving impulse. 
 
Speaking on very broad lines, one may say that the thinking function always works by means of 
comparison. Intellectual conclusions are always the result of the comparison of two or more 
impressions. 
 
Sensation and emotion do not reason, do not compare, they simply define a given impression by its 
aspects, by its being pleasant or unpleasant in one sense or another, by its colour, taste, or smell. 
Moreover, sensations can be indifferent, neither warm nor cold, neither pleasant nor unpleasant: 
white paper, red pencil. In the sensation of white or red there is nothing either pleasant or 
unpleasant. At any rate there need not necessarily be anything pleasant or unpleasant connected 
with this or that colour. These sensations, the so called five senses, and others, like the feeling of 
warmth, cold, and so on, are instinctive. Feeling functions or emotions are always pleasant or 
unpleasant, indifferent emotions do not exist. 
 
The difficulty of distinguishing between the functions is increased by the fact that people differ very 
much in the way they feel their functions. This is what we do not generally understand. We take 
people to be much more alike than they really are. In reality, however, there exist between them 
great differences in the form and methods of their perception. Some perceive chiefly through their 
mind, others through their feeling, and others through sensation. It is very difficult, almost 
impossible for men of different categories and of different modes of perception to understand one 
another, because they call different things by the same name. Besides this, various other 
combinations are possible. One man perceives by thoughts and sensation, another by thoughts and 
feeling, and so on. One or another mode of perception is immediately connected whit one or another 
kind of reaction to external events. The result of this difference in perception and reaction to 
external events is expressed in the first place by the fact that people do not understand one another 
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and in the second by the fact that they do not understand themselves. Very often a man calls his 
thoughts or his intellectual perceptions his feelings, calls his feelings his thoughts, and his 
sensations his feelings. This last is the most common. If two people perceive the same thing 
differently, let us say that one perceives it through feeling and another through sensation, they may 
argue all their lives and never understand in what consist the difference of their attitude to a given 
object. Actually, one sees one aspect of it, and the other a different aspect.”(2) 
 
Att kunna skilja på de olika yttringar som observeras, anses ge oss en möjlighet att kunna förstå den 
mänskliga maskinen. Och här inträder en märklig och befriande paradox. När vi börjar observera 
maskinen och de lagar som den är underkastad, så är vi samtidigt något mindre bundna av dessa 
lagar, och har tagit de första stapplande stegen på frihetens stig. Som det står i Johannesevangeliet. 
 
”Sanningen skolen göra eder fria.” 
 
När man väl lärt sig att skilja på de olika centrernas arbeten, så inträder nästa fas. Detta innebär att 
ta vad man skulle kunna kalla för ”mentala fotografier” av sina tillstånd. När man skaffat sig ett 
antal sådan ”mentala fotografier”, så kan dessa användas till en självanalys. Resultatet av den 
analysen är tänkt att utmynna i insikten om att så många av de föreställningar vi har om oss själva, 
egentligen är illusioner och självbedrägerier, med syfte att tjäna något eller några av de mindre del-
jagen. Detta är en svår och smärtsam process, eftersom dessa del-jag inte önskar någon förändring, 
utan tvärtom uppfattar en sådan som ett hot mot allt som dessa del-jag håller kärt. Våra 
självbedrägerier och dagdrömmar tar en stor plats i vår vardag, en plats som vi inte fullt ut är 
medvetna om i våra vanliga medvetandetillstånd. Energitjuvar gör inget större väsen av sig om man 
inte börjar ifrågasätta dem, de verkar helst i tysthet. (3) 
 
Nästa steg är att dela uppmärksamheten vid observationerna av den egna personen. Det handlar om 
att skilja den falska personligheten från det som är sant och i någon mening objektivt. När till 
exempel Jürgen observerar sig själv, så är inte det ”jag” som observerar samma ”jag” som 
observeras. I de här lägena så är målet att uppleva det som att det finns två personer inombords. Ett 
passivt jag som på sin höjd kan registrera det som händer, och ett mer aktivt jag som observerar 
medvetet. Det observerande jaget ser då att ”Jürgen” bara är en mask. Ändå är det denna falska 
mask som har kommandot. Målet är att byta plats på de båda så att det medvetna jaget är den som 
styr istället för den tomma och konstruerade masken. På det här stadiet är det också nödvändigt med 
hjälp från andra likasinnade personer som man arbetar tillsammans med. Vi har så lät för att falla i 
självbedrägeriet alla fällor. Därför behövs andra som kan vara brutalt ärliga och säga även 
obehagliga sanningar. Sådana har vi en utstuderad förmåga att dölja för oss själva.(4) 
 
Detta är ett synnerligen kritiskt moment eftersom man här riskerar att gå vilse och tro att det är det 
observerande jaget som verkligen observerar, när det i själva verket är masken som har tagit över. 
 
Att komma fram till det här stadiet låter kanske enkelt när det beskrivs så här, men det anses ta lång 
tid och ske i små etapper. Det är bara möjligt att observera sig själv för ett kort tag, kanske någon 
eller några minuter i taget, men för varje gång som man gör det så har man dock kommit ett litet 
steg på vägen mot ett uppvaknande. 
 
När man kommit så långt är det dags att ta nästa steg. 
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Själverinran 
 
Själverinran (self-remembering) är ett av de mest centrala begreppen inom FV. Med detta begrepp 
menas förmågan att kunna dela på uppmärksamheten, så att en del riktas mot det man väljer att 
observera, medan en del riktas mot upplevelsen av det egna jaget. Detta är något som man vanligen 
anses uppleva endast under korta stunder. Målet är att förlänga dessa stunder så att tillståndet av 
själverinran tar allt större och större plats. För att kunna göra detta är det nödvändigt att engagera 
sina centra för att de ska kunna bidra med energi. För att en sådan energi ska kunna ackumuleras 
och frigöras krävs att centrumen arbetar på rätt sätt med rätt slags föda. För att nå fram till detta 
måste centrumen stimuleras, det intellektuella utifrån och de andra, det emotionella och det 
instinktiva inifrån. 
 
En övning är att uttala satsen ”I wish to remember myself” med uppmärksamhet på varje enskilt 
ord. Varje ord tänks ha en speciell resonans på ett speciellt ställe i kroppen. Det gäller då att skilja 
på tanke, känsla och förnimmelse för att dessa sedan ska kunna bidra till att påminna personen om 
att minnas sig själv. 
 
När vi uppnår det här stadiet är vi inte längre hjälplösa offer för tillfälligheternas spel, utan börjar 
mer och mer växa som människor. 
 
Detta stadium där själverinran är dominerande, är dock endast ett steg på vägen mot målet, om än 
ett nödvändigt sådant.(5) 
 
Människan tänks ha fyra medvetandetillstånd: 
 
• Sömn. 
• Vardagsmedvetande. 
• Själverinran 
• Objektivt medvetande. 
 
De två första stadierna är de i vilka den moderna nutidsmänniskan tillbringar sin mesta tid. 
 
Själverinran, och därmed förknippat självmedvetande, är något som människan, enligt Gurdjieff, 
borde vara i besittning av. Att så inte är fallet beror på att våra liv till så stor del levs i förvirring och 
att vi låter en mängd nycker och del-jag styra oss så att vi slösar bort en stor mängd av den energi vi 
skulle kunna använda för att växa som människor. 
 
Ju mer vi kan minnas oss själva, dess mer bidrar vi till att skapa ett permanent jag inom oss som 
verkligen är oss själva och inte tillfälligheternas spel. 
 
När man kommit så långt, vilket inte är gjort i en handvändning, utan resultatet av en lång och 
målmedveten strävan, så går det att börja sträva mot nästa stadium, det objektiva medvetandet. 
 
I detta stadium kan man se saker som de verkligen är. Det är det stadium som i flera religiösa 
traditioner benämns upplysning. Detta stadium visar sig till att börja med i korta glimtar. Det krävs 
att man uppnått ett stadium av själverinran för att kunna dra någon verklig nytta av dem. Det går 
visserligen att tänka sig att en outvecklad människa för en kort tid uppnår detta högsta stadium av 
en slump, men en sådan person kan oftast inte minnas något av vad den upplevt. Det går kanske att 
dra en parallell med hur svårt det kan vara att minnas sina drömmar om man inte har tränat på det. 
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De två högre stadierna är kopplade till de två högre centrumen, det högre emotionella centret och 
det högre intellektuella centret.(6) 
 
Det stora hindret på vägen mot att uppnå ett högre medvetande är identifikation och missriktad 
uppmärksamhet. Ett exempel på detta är när man fäster allt för stor vikt vid vad andra människor 
tycker och tänker om en själv. Jag blir orolig över att inte leva upp till alla krav som samhället och 
omgivningen ställer på mig, eller till och med över alla de krav jag inbillar mig att samhället och 
omgivningen ställer, fast dessa imaginära krav kanske endast existerar i min egen 
föreställningsvärld. Det är här nyckeln till vår moderna livsstils alla tillkortakommanden kan anses 
ligga. Botemedlet mot detta är att ställa upp klara mål i samband med sin strävan och se om de 
”måsten” som dyker upp står i harmoni med det målet eller ej. 
 
När det gäller att bry sig om vad andra tycker, så handlar det till stor del om att komma ihåg att 
andra, på ett visst stadium endast är maskiner, och följaktligen inte är i stånd att handla på något 
annat sätt än vad de faktiskt gör. 
 
Att stoppa all inre oro är av avgörande betydelse för att kunna få den mänskliga maskinen att 
fungera på ett harmoniskt sätt. Det gäller att få alla centren att arbeta med rätt saker och rätt sorts 
energier för att kunna utvecklas, och det är själverinran som leder dit. Allt som stör, all missriktad 
omsorg om världsliga bekymmer och missriktad uppmärksamhet innebär att energi förspills till 
ingen nytta. Den energi som istället läggs på medvetet arbete i form av självobservation och 
själverinran bevaras istället och hjälper till att forma ett fast och äkta jag.(7) 
 
Ett annat stort hinder på utvecklingens väg är den falska illusionen att jag redan från början har ett 
medvetande. De flesta vanliga människor är inte benägna att lyssna på någon som säger att de måste 
kämpa hårt för att uppnå ett stadium av medvetande. Varför ska man lägga ned tid och möda på att 
försöka uppnå något som man redan är i besittning av? Det låter ju inte riktigt klokt. Här ligger 
också en av de stora skillnaderna mellan FV och många av dagens New Age-grupper. FV utlovar 
aldrig guld och gröna skogar utan verklig ansträngning. Fokus ligger hela tiden på hårt och 
målmedvetet arbete över lång tid. Detta kan väl vara en av anledningarna till att de rörelser som är 
förknippade med den här traditionen inte heller fått något bredare genomslag. Man är helt enkelt 
inte intresserade av ett stort antal ytliga anhängare som värvas via massmediala kampanjer, utan 
föredrar ett litet beslutsamt fåtal som är beredda att lägga ned den tid och möda som anses vara 
nödvändig för att nå bestående resultat. 
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Konkreta metoder 
 
Bland de konkreta metoderna har vi redan beaktat självobservation och själverinran För att kunna 
uppnå dessa tillstånd krävs att man har tillgång till rätt sorts energi. Denna energi skapas bäst när 
varje centrum arbetar på rätt sätt med rätt uppgifter och rätt slags föda. Begreppet föda används som 
tidigare nämnts, i en vid bemärkelse och innefattar förutom det som vi i dagligt tal menar med föda, 
även luft och intryck. Allra bäst fungerar det när centrumen arbetar samtidigt i harmoni. Då kan det 
som tas in i kroppen transformeras till en subtilare kropp, eller vad många andra skulle säga, en själ. 
Det har sagts tidigare och det förtjänar att återupprepas. En själ, så som vi vanligen fattar begreppet, 
är ingenting som den moderna vardagsmänniskan automatiskt är i besittning av, det är något som 
måste förvärvas. Själen är hos de flesta människor idag endast en potential som måste realiseras 
genom stora uppoffringar. En ofta återkommande formel inom FV är ”Conscious labor and 
intentional suffering”, medvetet arbete och avsiktligt lidande. 
 
Det anses vara näst intill omöjligt, eller i alla fall ytterst svårt att utföra något arbete på egen hand. 
Grupper med likasinnade under ledning av en erfaren ledare som själv nått ett visst 
utvecklingsstadium förespråkas. 
 
Genom att stöta och blöta sina erfarenheter med andra blir det möjligt att se saker om sig själv som 
vissa delar av ens personlighet inte vill veta av och släppa fram. En föreställning är ju att vi har en 
mängd med del-jag, som var och en anser sig ha rätt att föra befäl. De kanske är helt nöjda med 
sakernas tillstånd som de är här och nu, och gör allt de kan för att hindra en utveckling som skulle 
hota deras särställning som härskare. 
 
Att kämpa mot dessa del-jag är också något som ger ett motstånd som skapar friktion. Av denna 
friktion åstadkoms energi som kan vara av nytta för transformering. En övning som anses vara 
särskilt viktig är att inte ge efter för negativa känslor och låta dessa komma till uttryck. Detta 
innebär för det första ett stort slöseri med energi som kan användas bättre. För det andra så ger det 
näring åt de del-jag som frossar i dylika känslor och har ett behov av att dessa kommer upp i 
vardagen. Detta är en form av identifikation som det är nödvändigt att undvika. Genom att stå emot 
de negativa manifestationerna stärks dessutom viljan. 
 
Inom FV finns ett antal meditationsövningar som avser att leda sinnet på rätt väg. Dessa är ofta 
uppbyggda kring koncentration och uppmärksamhet. 
 
Något som skattades högt av Gurdjieff var hårt fysiskt arbete. Genom att ägna sig åt detta och 
samtidigt arbeta på att minnas sig själv, driver man då centren att arbeta harmoniskt på rätt sätt. Här 
är det av vikt att kunna koppla rätt funktion till rätt centra och att kunna separera de olika 
funktionerna från varandra. 
 
Under perioden vid Fontainbleu utanför Paris användes den metoden flitigt. Ett antal av hans 
studenter som kom från en relativt skyddad och ombonad tillvaro upplevde detta som en chock, och 
det var ju också meningen. 
 
Chockmetoder har ju används inom äldre tiders psykvård. Det kunde handla om att sätta patienter i 
hastigt roterande slänggungor eller att leda ut dem på spångar med falluckor och andra drastiskt 
brutala metoder. Detta handlade om att den förväntade chocken skulle väcka patienten och få 
honom eller henne att komma till sina sinnens fulla bruk igen eller att bli mindre aggressiv och 
oregerlig. Inom FV har dock chockmetoden en annan bakgrund och förklaring. Här handlar det inte 
på samma sätt om att bota psykiskt störda, annat än i den bemärkelsen att FV betraktar den 
västerländska nutidsmänniskan som sådan som gravt störd och utan kontakt med verkligheten. 
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Gurdjieffs syn på chocker är kopplad till hans uppfattning om oktaven eller lagen om sju. När en 
elev nått ett visst läge i sin utveckling så kom han till den punkt som kallas do. Som vi kommer ihåg 
så innebär denna punkt ett vägval och en risk. Allting befinner sig i rörelse, och kan inte förbli i 
samma läge under någon längre tid. Utvecklingen kan antingen sjunka eller stiga. Händer inget 
avgörande så sjunker energierna och därmed utvecklingen till en lägre nivå. Degeneration och 
förfall sker med automatik. För att en positiv utveckling ska kunna komma till stånd krävs det att en 
medveten chock som driver utvecklingen i rätt riktning sätts in på just den punkten. Det är en av 
lärarens viktigaste uppgifter att administrera dessa chocker på ett sådant sätt att de får avsedd effekt 
utan att eleven skadas. 
 
En övning som säkerligen kan ha varit nog så chockerande och dessutom gav ett utmärkt tillfälle att 
studera sig själv och sina automatiska reaktioner och kroppshållningar, var stopp-övningen. Denna 
gick ut på att läraren när som helst under det dagliga arbetet ropar eller på annat sätt signalerar 
stopp. Detta innebär att eleven ögonblickligen måste stanna upp och frysa i den position han heller 
hon befann sig i det ögonblick då stoppet meddelades. Röker du till exempel en cigarett och har 
röken i munnen, så får du inte blåsa ut den, utan måste invänta signalen som förkunnar att stoppet är 
upphävt. Säkerligen en ytterst obehaglig upplevelse. 
 
Gurdjieff återger en upplevelse av en stoppövning från Centralasien; 
 
”But very difficult cases occur. I will tell you of one case in my own life. It was many years ago in 
Central Asia. We had put up a tent by the side of an arik, that is, an irrigation canal. And three of us 
were carrying things from one side of the arik to the other where our tent was. The water in the arik 
came up to our waists. I and another man had just come out on the bank with some things and were 
preparing to dress; the third man was still in the water. He dropped something in the water, we 
afterwards found out that it was an axe, and he was feeling about on the bottom whit a stick. At this 
moment we heard from the tent a voice which called ”stop!” We both stood stock-still on the bank 
as we were. Our comrade in the water was just within our field of vision. He was standing bending 
down towards the water and when he heard ”stop” he remained in that posture. One or two minutes 
passed by and suddenly we saw that the water in the arikwas rising. Someone perhaps a mile away 
had opened a sluice to let water into the small arik. The water rose very rapidly and soon reached 
the chin of the man in the water. We did not know if the man in the tent knew that the water was 
rising. We could not even turn our heads to see where he was, we could not look at each other. I 
could only hear my friend breathing. The water began to rise very rapidly and soon the head of the 
man in the water was completely covered. Only one hand was raised supported by a long staff. Only 
this hand was to be seen. It seemed to me that a very long time passed by. At length we heard 
”Enough!” We both sprang into the water and dragged our friend out of it. He had been almost 
suffocated.(8) 
 
En annan pedagogisk metod som Gurdjieff gärna använde sig av var dans. Han hade komponerat en 
balett ”The battle of the magicians”. Den gestaltar på ett symboliskt sätt kampen mellan olika 
krafter. I Fontainbleu tränades flitigt på dessa danser. De kan indelas i sju kategorier; 
 
• Rytmiska 
• Sex grundövningar 
• Rituella och helande 
• Kvinnliga 
• Manliga 
• Heliga tempeldanser 
• De 39 övningarna baserade på enneagrammet. 
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Under dessa dansövningar rörde dansarna armar, ben, huvud i oberoende och kontrapunktiska 
rörelser. Detta kunde också kombineras med inre övningar i koncentration och tyst eller uttalad 
bön.(9) 
 
Genom de fysiska övningarna tvingades deltagarna att mobilisera sina krafter till det yttersta. Enligt 
FV så har sådana ansträngningar ett särskilt värde när de kombineras med rätt sorts uppmärksamhet. 
De tröttar då visserligen ut utövaren, men efter ett tag så leder de till att nya ackumulerade 
kraftreserver frigörs. Dessa ögonblick betraktas som viktiga genombrott då något bestående kan 
byggas upp inom en själv. 
 
Ytterligare en metod som Gurdjieff använde sig av var ånger (remorse). Denna metod utvecklade 
han särskilt mot slutet av sin bana i Paris. Med hjälp av ånger över sina brister och de lidanden man 
exempelvis hade åsamkat sina föräldrar, så kunde man bygga upp en friktion, vilken möjligen 
kunde leda vidare. 
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Jämförelse mellan Jung Och Fjärde Vägen 
 
Vi har i inledningen konstaterat att Jung själv inte hyste några högre tankar om FV. Gurdjieff å sin 
sida räknade in den moderna psykologin bland de symptom på förvirring och urartning han tillskrev 
den moderna västerländska civilisationen. 
 
Trots dessa skarpa och kategoriska uttalanden, så anser jag dock att det kan vara av intresse att 
jämföra de två traditionerna. Att framstående tänkare varit oense, och till och med fientliga mot 
varandra, innebär ju inte någon antigen eller situation. Var och en kan på sitt håll ha något värdefullt 
att tillföra. 
 
Om vi tar en jämförelse från musikens värld, så rådde det en stark och uttalad fiendskap mellan 
Brahms och Tjajkovskij. I den senares dagbok har man hittat följande anteckning: 
 
”Jag spelade igenom musiken av den där skurken Brahms. Vilken talanglös djävel! Det retar mig att 
hans uppblåsta medelmåttighet hyllas som geni. Men Raff är ett geni i jämförelse med honom”(1) 
 
Raff är väl i nutid knappast känd utanför de specialintresserades snäva krets. Några titlar finns på 
Naxos för den som blir nyfiken. 
 
Det intressanta i det här är att två stora personligheter var och en på sitt håll har något att tillföra, 
jag älskar bådas violinkonserter. Hur främmande de två traditionerna, den jungianska och FV än 
ställer sig till varandra, så anser jag ändå att det finns beröringspunkter som kan vara värda ett 
studium. 
 
Till att börja med kan vi konstatera att det verka som om det finns skillnader på väsentliga punkter. 
En sådan skillnad är den att FV inte som den jungianska traditionen tycks tillmäta det omedvetna 
någon framträdande betydelse. Man talar visserligen om inaktiva högre centra, som ska aktiveras, 
men dessa utgör inget som i likhet med det jungianska omedvetna ligger under medvetandets yta 
och påverkar sin bärare. Tanken på ett undermedvetet blir ju av förståeliga skäl mindre viktigt, då 
man inom FV inte ens anser att den moderna nutidsmänniskan äger ett riktigt fast medvetande som 
något kan befinna sig under. 
 
Sedan kan man diskutera om detta nu är en reell skillnad eller endast en skenbar, som till största 
delen uppstår på grund av olika uppsättningar av begrepp och sätt att närma sig problematiken. 
 
En annan sak som slår en är att FV inte tycks tillskriva drömmar någon större betydelse. Studiet av 
dessa intar ju en framskjuten position hos Jung. 
 
Maurice Nicoll ger en intressant förklaring till detta: 
 
”Some of you know that in modern Physics the discovery has been made that when you investigate 
the micro-physical, the world of atoms, you interfere with what you are investigating. Your 
instruments for investigation interfere with what you are investigating. Now you all know that one 
of the difficulties of self-observation, such as observation of your thoughts, is that is that 
observation interferes with your thoughts. This is especially the case when you try to observe your 
forms of imagination. Immediately you try to observe your imagination it stops. That is to say, the 
instrument for observation interfere with what you observe. To take a gross example, suppose you 
suddenly strike a match to see whether there is a mouse in the room, you interfere with what you 
are observing, and probably the mouse disappears. Now in the case of dreams, the Work teaches 
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that once you begin to pay attention to them, you interfere with them and so change them. And it is 
for this reason that the study of dreams as a psychological method of approach to oneself is 
definitely discouraged.(2) 
 
De flesta drömmar anses ha sin grund i instinkts och rörelsecentra. Dessa speglar vad som hänt 
under dagen som ett slags mentala ekon. Det kunde dock ibland hända att drömmar kom från något 
av de högre centren. Detta gällde dock människor som hade börjat vakna till ett högre 
medvetande.(3) 
 
Nicoll är en av de få inom FV som överhuvudtaget kommenterar drömmar. Att han gör det kan 
eventuellt knytas till att han tidigare studerat för Jung, innan han lämnade den analytiska psykologin 
för FV. 
 
I min jämförelse av de två traditionerna har jag funnit att det finns flera punkter som mycket väl 
lämpar sig för jämförelse, men som så ofta här i världen, måste man ju begränsa sig för att nå en 
rimlig nivå. 
 
Jag tänkte hålla mig till två områden; 
 
• En jämförelse mellan FVs initiationsväg och Jungs syn på individuationsprocessen, och i 

samband därmed självet. 
• FVs beskrivning av de olika människotyperna jämfört med den jungianska typologin. 
 
Initiation-Individuation 
 
Den definition av individuationsprocessen jag tänker använda mig av är den som jag tog upp i 
inledningen. Där sägs att: 
 
”Syftet med individuationens syfte ses som att frigöra den individuella personligheten från 
personans hölje och från urbildernas suggestiva makt. 
 
Individuationen bygger på en levande relation mellan jaget och det omedvetna. Målet är att bli 
bekant med vår egen unika psykiska verklighet, att se våra styrkor och begränsningar. Detta är 
något som leder fram emot Självet. Detta innebär en frigörelse från de kollektiva värderingarna.” 
 
Och vidare: 
 
”Individuationen hindrar personlig likriktning och följaktligen kollektivitet. Det är den skuld som 
den som individuerar har kvar till världen, det är den skuld han måste bemöda sig om att gottgöra. 
Han måste erbjuda ett försoningsoffer i stället för sig själv, dvs. han måste frambringa värden som 
är en likvärdig ersättning för hans frånvaro i den gemensamma kollektiva sfären. Utan att 
åstadkomma dessa värden är individuationen omoralisk och -mer än så- självmordsmässig.” 
 
Här föreligger i mitt tycke en stark likhet mellan de två riktningarna, även om skeendet beskrivs i 
olika språkdräkt. I båda fallen handlar det om att frigöra människan och hennes fulla potential från 
de hämningar och begränsningar som håller henne tillbaka. I båda traditionerna så framhåller man 
möjligheten av ett större och rikare liv bortom de slöjor och illusioner som vi så ofta sätter upp för 
oss själva. 
 
Inom FV framhåller man att den genomsnittliga nutidsmänniskan inte har en själ, eller permanent 
centrum, utan själv har ansvar för att under hårt och målmedvetet arbete, bygga sig en sådan. 
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Skillnaden ligger i att Jung talar om något dolt som ska upptäckas och tas upp till ytan, FV 
framställer det som en saknad och brist som ska rättas till, ett tomrum att fylla. 
 
I den jungianska traditionen är problemen till stor del knutna till personan. 
 
Personan definieras också den i inledningen: 
 
”Personan är en nödvändig och meningsfull anpassning av individen till samhället och verkligheten. 
Ett speciellt problem är människans identifikation med sin persona. Å ena sidan kan ju den sociala 
rollen eller en viss status medföra erkännande och säkerhet, å andra sidan kan det personliga och 
mänskliga kvävas bakom själsmasken. Inre motstycken till personan är människans själ och de 
självbilder som Jung kallar animus och anima. Personan och själen står i ett växellförhållande till 
varandra, och de utgör inte sällan varandras motpoler på så sätt att en man som sätter upp en hård 
fasad kan ha en vek och kvinnlig själ och tvärtom. Bakom en intellektuell attityd döljer sig ofta 
sentimentalitet, och en moralisk karaktär kan dölja och kompensera ondskefulla sidor. Många 
svårigheter i de mellanmänskliga relationerna går tillbaka på olösta spänningar mellan personan och 
den omedvetna eller bortträngda själen. 
 
Personan är ett komplicerat relationssystem mellan det individuella medvetandet och samhället, 
som namnet säger ett slags mask, vilken å ena sidan är avsedd att göra ett visst bestämt intryck på 
omgivningen och å andra sidan dölja individens sanna natur. Att det sistnämnda skulle vara 
överflödigt kan endast den påstå som är så identisk med sin persona att han inte längre känner sig 
själv, och att det förstnämnda är onödigt kan endast den inbilla sig som är omedveten om sina 
medmänniskors sanna natur. Samhället förväntar sig ju, ja måste förvänta sig av varje individ att 
han eller hon så fulländat som möjligt spelar sin roll i kollektivet, så att exempelvis den som är präst 
inte bara utför sina förrättningar i ämbetet på ett objektivt sätt, utan också alltid och överallt, under 
alla omständigheter, på ett oklanderligt vis spelar prästens roll. Samhället kräver detta som en sorts 
säkerhet, envar måste hålla sig på sin plats, vare sig han är skomakare eller poet. Det förväntas inte 
att han ska vara bäggedera, och det vore inte heller tillrådligt, därför att det skulle vara en smula 
främmande och obehagligt. En sådan individ skulle ju vara annorlunda än andra människor, inte 
riktigt pålitlig. I den akademiska världen skulle han vara en dilettant, ur politisk synvinkel en 
oberäknelig faktor, ur religiös en fritänkare, kort sagt, han skulle drabbas av misstanken att vara 
opålitlig och inte hålla måttet, ty samhället är övertygat om att bara den skomakare som inte 
dessutom är poet levererar fackmässigt tillverkade skor. Entydigheten i den bild vi visar upp är en 
sak som har praktisk vikt, därför att samhället endast räknar med genomsnittsmänniskor, och sådana 
måste vara helt inriktade på en sak för att kunna prestera något rejält, två skulle vara en för mycket. 
Utan tvivel är det samhälle vi lever i inställt på sådana ideal. Därför är det inte att undra på att var 
och en som vill ha framgång i yrkeslivet måste ta hänsyn till de nämnda förväntningarna. Som 
enskild personlighet skulle naturligtvis ingen helt kunna motsvara dessa förväntningar, och därför 
blir konstruktionen av en artificiell personlighet oavvisligen nödvändig. De krav som 
anständigheten och de goda sederna ställer gör också sitt till för att motivera en passande mask. 
Bakom masken uppstår sedan vad man kallar privatliv. Denna mycket välbekanta uppdelning av 
medvetandet i två ofta löjligt olika figurer är en genomgripande psykologisk operation, som inte 
kan undgå att få konsekvenser för det omedvetna.” 
 
I båda fallen handlar det om att en yttre, inautentisk manifestation intar en position den rätteligen 
inte borde ha. 
 
Inom FV beskrivs detta som en brist på ett äkta jag eller permanent center som kan fungera som 
ledstjärna för individen. En rad kaotiska del-jag försöker vart och ett driva igenom sina önskningar 
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och perspektiv, utan något medvetande om eller hänsyn till helheten. Resultatet blir en förvirrad 
maktkamp enligt modellen herre-på-täppan. Ett del-jag behärskar scenen under en kort tidsperiod, 
för att efter ett tag avlösas av ett annat. Dessa falska del-jag formar en falsk personlighet som 
förstärks av omgivningens reaktioner. Vissa sociala och mellanmänskliga mönster förstärks därför 
att det visar sig att dessa passar in i ett mellanmänskligt rollspel, där vi identifierar oss med en roll 
istället för med den vi verkligen är, eller har möjlighet att vara. Man kan om man så önskar se en 
viss likhet mellan FV och behaviorismens syn på stimuli och respons i det här fallet. Eftersom det 
lönar sig att utföra vissa handlingar och inta vissa attityder, så fortsätter vi att göra så i rent själviskt 
vinstsyfte. FV skiljer sig dock i hög grad från denna riktning genom att hävda människans möjlighet 
att skapa en själ med hjälp av rätt riktad uppmärksamhet. 
 
Fantasi och vanföreställningar är den falska personlighetens livsluft. Därför gör den ett förtvivlat 
motstånd mot alla försök till förändring. Om människan skulle börja se klart, så skulle den falska 
personligheten inte ha någon möjlighet att existera. 
 
Del-jagen kan ibland forma kluster som på ett mekaniskt sätt samarbetar och bidrar till att skapa en 
illusion om ett fast och äkta jag. Denna illusion gynnas främst av tre faktorer: 
 
• Vår fysiska kropp. 
• Vårt namn. 
• Mekaniska vanor som inplanterats i oss genom vår uppfostran, eller uppkommit genom 

efterhärmning. 
 
Både FV och den jungianska traditionen erkänner personan, vad man nu än väljer att kalla den, som 
ett instrument för att kunna hantera vissa situationer i vardagen. Problemet uppstår när man börjar 
tappa den kritiska distansen gentemot sitt yttre jag, och när man låter den stå i vägen för den 
realistiska syn på verkligheten som är en förutsättning för att kunna utvecklas. Personan glider över 
från att vara det den är avsedd att vara, en tjänare och ett instrument, till att bli en förförare och en 
härskare som usurperar den plats som rätteligen tillhör det upplysta medvetandet. 
 
Både FV och Jung betonar värdet av att göra sig fri från allt detta. På den punkten är de två 
riktningarna rörande överens. Det är när det kommer till själva metoden som de börjar skilja sig åt. 
 
Den jungianska traditionen sätter ju som sagt ett stort värde vid att uppmärksamma och tyda 
drömmar. 
 
”Genom att observera ett stort antal personer och studera deras drömmar (Jung har tolkat 
uppskattningsvis minst 80000 drömmar) upptäckte han inte bara, att alla drömmar i växlande grad 
har ett ärende till den drömmande, utan också att de alla ingår som delar av en enda stor väv av 
psykiska faktorer. Han fann också, att de i det stora hela tycktes ordna sig efter ett visst schema. 
Detta schema kallade Jung ”individuationsprocessen”. Eftersom drömmar presenterar olika scener 
och bilder för varje natt, talar sannolikheten för att människor, som inte ser efter tillräckligt 
noggrant, inte upptäcker något sådant schema. Men om man iakttar sina drömmar under ett antal år 
i följd och studerar hela materialet, skall man få se vissa saker som dyker upp, försvinner och 
kommer tillbaka på nytt. Många drömmer också gång på gång om samma figurer, landskap och 
situationer; följer man dem igenom en hel serie, skall man se att de långsamt män märkbart ändras. 
Förändringarna kan ske fortare om drömmarens medvetna attityd påverkas av en korrekt tydning av 
drömmarna och av deras symboliska innehåll. 
 
Sålunda skapar vårt drömliv ett slingrande mönster, i vilket individuella drag och tendenser visar 
sig, försvinner och kommer fram på nytt. Observerar man denna meanderslinga under en längre 
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tidsperiod, upptäcker man något som liknar en dold reglerande eller styrande tendens, som 
resulterar i en långsam, omärkligt fortgående psykisk växt -individuationsprocessen. 
 
Gradvis framväxer på detta sätt en personlighet av större vidd och mognad, som så småningom 
märks och syns även utåt. När vi ofta säger att någon har ”stannat i utvecklingen”, så visar det att vi 
utgår ifrån att inre växt och mognad är möjliga för var och en. Eftersom denna psykiska växt inte 
kan åstadkommas genom medveten ansträngning eller viljestyrka utan sker ofrivilligt och naturligt, 
symboliseras den i drömmen ofta av trädet, vars långsamma, oemotståndliga, ofrivilliga växt 
fullföljer ett bestämt mönster.”(4) 
 
Här finns material till ett flertal intressanta jämförelser mellan FV och den jungianska traditionen. 
 
Den jungianska traditionen sätter ett högt värde på drömmarna som anses förmedla ett budskap från 
djupt liggande skikt inne i psykets konstruktion. Genom att studera dessa blir det möjligt att lära sig 
något. Genom att rikta uppmärksamheten mot drömmarna kan man även i viss mån påverka 
skeendet i en utvecklingsprocess mot växt och mognad. 
 
FV ställer sig skeptisk mot detta, beroende på sin syn på människan. Den första motfrågan blir helt 
naturligt: 
 
”Om genomsnittsmänniskan nu inte har något riktigt medvetande, hur ska hon då kunna ha något 
underliggande omedvetet skikt med en genomgående struktur? Eftersom vi ändå i det här tillståndet 
består av ett otal förvirrade del-jag, som var och en kämpar om makten, så kan det som visar sig i en 
dröm för en människa i det här stadiet, endast vara av begränsat värde.” 
 
Nej, FV ser annorlunda på möjligheterna till själslig och andligt växande. Här är det inte fråga om 
ett stillsamt väntande, utan ett aktivt handlande baserat på en insikt om livets och verklighetens 
sanna natur. 
 
Uppmärksamheten ska inte riktas mot drömmen, utan mot det som vi i vardagligt tal kallar för det 
vanliga medvetandet. FVs poäng är att detta i själva verket inte är att betrakta som ett riktigt 
medvetande, utan snarare som ett slags utvidgad sömn, vilken vi som en följd av bristande insikt 
tror är normaltillståndet. Genom att observera oss själva i vardagliga situationer, hur vi upplever 
hädelser på ett känslomässigt och intellektuellt plan, liksom hur vår kropp känner sig i dessa lägen, 
så kan vi som ett första steg bli medvetna om att vi befinner oss i ett slags halvdvala. 
Förutsättningen för att vi ska se behovet av förändring, är att vi tidigare varit utsatta för vissa 
intryck som gett oss en uppfattning om att det finns en större och sannare verklighet bortom den 
som möter oss i det dagliga livet. 
 
Inom FV talas det om tre sorters intryck: 
 
• A-intryck, sådana som möter oss i vardagen, och som i stort sett endast förstärker våra intryck 

om att allting som finns är här och nu och att allting i princip är som det är. 
 
• B-intryck, sådana som antyder möjligheten av någonting högre och större bortom det synliga. 

Behöver nödvändigtvis inte i detalj precisera vad detta högre och större är. Dessa intryck kan 
möta oss genom religion, myter, filosofi, konst och sådant som talar till djupet av våra 
upplevelser. 
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• C-intryck, sådana som härstammar från en skola med invigda som är bekanta med de kosmiska 

lagarna, och hur dessa ska kunna tillämpas på ett jordiskt plan och kunna bidra till en 
utveckling. 

 
Genom att komma i kontakt med en viss mängd C-intryck, så kan man komma att utveckla ett 
magnetcenter som kan göra att man öppnar sig för C-intryck, den äkta varan som kan hjälpa en. Att 
detta skulle ske är dock en ytterst sällsynt process. De allra flesta människor går igenom sina liv 
huvudsakligen med A-intryck. Att komma i kontakt med ett äkta C-intryck, vi ska komma ihåg att 
det anses finnas många som med stor tvärsäkerhet och arrogans ger sig ut för att vara sådan, men i 
själva verket saknar täckning för sina anspråk, är något mycket privilegierat, något som för tankarna 
till den kalvinistiska predestinationsläran. 
 
Anledningen till att man börjar intressera sig för B-intryck och däremot tar det första steget mot att 
öppna upp sig för högre inflytanden, är att man upplever en känsla av otillfredsställelse med det 
som vardagslivet har att erbjuda och de världsförklaringar som det stödjer sig på. Här finns också, i 
mitt tycke, en likhet med hur Jung ser på individuationsprocessen. Det är genom en upplevelse av 
otillfredsställelse och frustration, ett slags livskris, som man kommer till ett läge där man har att 
börja ställa kritiska frågor till sitt liv eller gå under på ett andligt plan. 
 
En annan metod som förekommer inom den jungianska traditionen är aktiv imagination. Detta kan 
definieras som: 
 
”En metod att assimilera omedvetet material genom att låta t ex dröm- eller fantasifigurer uttrycka 
sig själva. Meningen med aktiv imagination är att ge röst åt de sidor av personligheten (särskilt 
anima/animus och skuggan) som normalt inte hörs; därvid upprättas en kommunikationslinje mellan 
medvetandet och det omedvetna. Också utan att tolka slutprodukterna -det må vara en teckning, 
målning, skulptur, dans musik etc. - händer något mellan den som skapar och det skapade, som 
medverkar till att medvetandet förändras.”(5) 
 
Vidare: 
 
”Det första stadiet av aktiv imagination är som att drömma med öppna ögon. Det kan äga rum 
spontant eller sättas igång medvetet. 
 
I det senare fallet väljer man en dröm eller en fantasibild och koncentrerar sig på den genom att helt 
enkelt hålla fast den och se på den. (Man kan också använda en sinnesstämning som utgångspunkt 
och sedan försöka se vad för sorts fantasibild den producerar eller vilken stämning denna bild 
uttrycker.) Vanligtvis förändras bilden när man koncentrerar sin uppmärksamhet på den; det faktum 
att man mediterar över bilden ger den i allmänhet liv. Förändringarna måste nogsamt noteras, ty de 
reflekterar de omedvetna psykiska processerna i bakgrunden; de dyker upp i form av bilder 
bestående av medvetet minnesmaterial. På så sätt förenas medvetandet och det omedvetna, på 
samma sätt som ett vattenfall förbinder ett övre plan med ett nedre.”(6) 
 
Detta synsätt framstår som en styggelse för FV. Här ses inte dagdrömmar och fantasier som en 
kanal till det omedvetna, utan som ett tragiskt slöseri med psykisk energi som skulle kunna 
användas bättre. Genom att hänge oss åt dagdrömmar och fantasier, vilka anses vara produkter av 
de många kaotiska del-jagens förvirrade ambitioner, så ökar vi tvärtom på vår splittring och 
förvirring, utan att därmed ha vunnit något som kan bidra till vår utveckling som människor. Istället 
har vi förslösat energi som nu är förlorad för evigt. 
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Lösningen som hålls fram här är istället att försöka observera sig själv och sin situation så klart och 
objektivt som möjligt. Det anses inom FV att det finns ett starkt motstånd mot att utvecklas, vilket 
utövas av de splittrade del-jagen. Dessa har inget att vinna på ett växande, de skulle i och med ett 
sådant förlora sin särställning och förtvina, för att på sikt försvinna helt. De skulle, om man ser det 
från deras perspektiv, bli utvecklingens första offer. Om man ser det från perspektivet av den själ 
som håller på att byggas upp, skulle det vara att likställa med att bråte och hinder röjdes undan. 
 
Det som FV betonar i det här fallet är inte innehållet i dagdrömmar och tankens fria löpande, utan 
det faktum att vi slösar bort så mycket tid och energi på att hänge oss åt dem. Innehållet är endast en 
variation på temat, och har i normalfallet inte några djupare budskap att förmedla. Det som är värt 
att observera är inte så mycket dessa processer i sig, utan det faktum att de förmår att fånga oss och 
dra med oss i deras virvlar. Det kan visserligen vara av ett begränsat intresse att observera vad som 
ger upphov till dagdrömmande, men målsättningen är inte att få ut något av dem, utan att övervinna 
dem. Svaret om vad dessa kommer av är inom FV rakt och enkelt; en brist på ett enhetligt jag. 
 
En annan intressant beröringspunkt mellan Jungs syn på individuationsprocessen och FV, är synen 
på offret som en förutsättning för att kunna gå vidare och utvecklas mot fulländning. 
 
Jung säger: 
 
”Individuationen hindrar personlig likriktning och följaktligen kollektivitet. Det är den skuld som 
den som individuerar har kvar till världen, det är den skuld han måste bemöda sig om att gottgöra. 
Han måste erbjuda ett försoningsoffer i stället för sig själv, dvs. han måste frambringa värden som 
är en likvärdig ersättning för hans frånvaro i den gemensamma kollektiva sfären. Utan att 
åstadkomma dessa värden är individuationen omoralisk och -mer än så- självmordsmässig.” 
 
FV ser människan som en del av en större helhet, Ray of Creation. Naturen och verkligheten finns 
inte till för vår skull. Allt är inrättat med tanke på samspelet och det ömsesidiga upprätthållandet av 
världsordningen. Denna tänktes i gnostiska termer vara ett resultat av behovet att rädda det absoluta 
undan tidens skadliga inverkan. Vi har ingen särställning i skapelsen, utan befinner oss tvärtom 
ganska så långt ned på skalan. Den impuls som utgår från Det Absoluta, och vilken utvecklar sig i 
enlighet med Lagen om sju, har Månen som sin slutpunkt. Ett av de mer mystiska och esoteriska 
påståendena inom FV är att vi alla är föda för Månen. Detta kan ju låta mycket udda och underligt. 
Meningen bakom yttrandet är att vi i vår egenskap av en delmängd av det biologiska livet är 
placerade på en nivå i den kosmiska skalan. Ur ett större perspektiv, så handlar det biologiska livet 
här om att förmedla energier till Månen så att den ska kunna utvecklas till en planet med liv som 
Jorden är idag. Detta sker genom att energi som utsänds vid biologiska varelsers död, träffar Månen, 
och över oändligt långa tidsrymder steg för steg skapar förutsättningarna för detta.(7) 
 
Vår uppgift, ur ett större kosmiskt perspektiv, är att bidra med den energin, det finns inget sätt att 
kringgå detta. Lever vi bara vanliga ordinära liv så är allt som ett självspelande piano. När vi dör så 
går vår kropp till jorden och de fragment av själslig energi vi äger går till Månen för att uppfylla 
dess syften, vilka inte på något sätt är i fas med våra (det där med fas tänkte jag faktiskt inte på, 
men det blev ganska lyckat ändå). 
 
Den utväg som FV pekar på är att acceptera de grundförutsättningar som naturen satt upp för oss, 
dessa har vi som sagt ingen möjlighet att ta oss runt. Vad vi kan göra är att genom våra liv 
upprätthålla vår plikt mot naturen och ge den vad den ska ha, men att samtidigt skapa ett överskott 
som vi kan använda för egen del till vår egen frälsning och fullkomnande. 
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Synen på moral inom FV skiljer på en relativ och mer subjektiv moral som är en skapelse av 
människor för människor. Den är beroende av kulturella och personliga aspekter, så väl som de 
intryck en person blir föremål för och följaktligen formar sin världsbild efter. 
 
Sedan finns det en mer objektiv moral som är i samklang med skapelsen och det andliga växandet. 
Gurdjieff ansåg att vi har en skuld till skapelsen som vi måste betala av innan vi kan få en möjlighet 
att gå vidare mot en högre nivå av medvetande. Detta är inte bara en moralisk plikt, utan också en 
objektiv förutsättning för att kunna komma någon vart. Livet är en gåva, men det är en gåva som vi 
kan välja att betala för. Och om vi väljer att betala så ökar vi vår frihet och höjer vår grad av 
medvetande. 
 
Detta formulerades i vad Gurdjieff, med sin beryktade förkärlek för neologier, kallade för; ”The 
being-obligonian stirvings”. Ordet obligonian är förmodligen modellerat på det engelska obligation, 
förpliktelse. Förpliktelserna är fem till antalet; 
 
• To have in our ordinary being existence everything satisfying and really necessary for our 

planetary body. 
 

Med detta menas att vår fysiska kropp ska tas om hand och vårdas på bästa sätt. Den ska 
vara frisk och vältränad och kunna tjäna oss i våra jordiska strävanden, likväl som den ska 
kunna hjälpa oss att dra försorg om våra nära och kära. 
 

• To have a constant and unflagging instinctive need for self-perfection in the sense of being. 
 

Med detta betonas vikten av att vara uthållig och klarsynt i sina strävanden. Detta måste ske 
i ett medvetet tillstånd, där man förmår att övervinna den inertia som kommer från de del-
jag som inte önska någon utveckling och känner sig hotade av den. 
 

• The conscious striving to know more and more concerning the laws of World-Creation and 
World-Maintenance. 

 
Med detta menas att vi har att se vår plats i Kosmos och göra det bästa av den, att hela tiden 
söka kunskap om de högre andliga tingen och kristalliseranden kunskapen i vårt väsen. Att 
inse vår plats och acceptera den med ödmjukhet, samtidigt som vi antar de utmaningar som 
den innebär. Att veta att vi aldrig kommer att få de slutgiltiga svaren, men ändå har att ställa 
frågorna. 
 

• The striving from the beginning of our existence to pay for our arising and our individuality as 
quickly as possible, in order afterward to be free to lighten as much as possible the sorrow of 
our Common Father. 

 
Här betonas att vi har en förpliktelse att betala av priset för vår existens. De flesta arter som 
finns på Jorden är parasiter. Alla arter är parasitiska i någon bemärkelse, men vi kan välja att 
bli någonting mer än parasiter om vi inser att vi kan lindra lidande där vi stöter på det. 
 

• Always to assist the most rapid perfecting of other beings, both those similar to oneself and 
those of other forms, up to the degree of the sacred Martfotai, that is, up to the degree of self 
individuality. 
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Detta innebär att hjälpa och undervisa i arbetet efter bästa förmåga. Att vara ärlig mot sina 
medvandrare på den vägen, och även brutal om det är vad som behövs för att en person ska 
kunna utvecklas.(8) 
 

Detta perspektiv, som betonar offret och plikten, går mycket väl ihop med Jungs tankar om 
individuationen. Endast genom att inse vilken kostbar gåva den är kan man bli den värdig, och den 
som är värdig inser också att den måste göra rätt för sig, annars vore den väl inte värdig. 
 
Ytterligare ett stycke av Jung blir ytterst intressant i det här sammanhanget; 
 
”Som protestant var det för mig en verklig upptäckt när jag första gången läste offertoriets ord. 
 
Deus, qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condisti (O, Gud, som så underbart har skapat 
den mänskliga naturens värdighet) och qui humanitatis nostrae fieri dignatus es particeps (som 
värdigats bli delaktig i vår mänsklighet). I denna- så att säga trancendentala- aktning för människan 
tycks ytterligare något ligga dolt. Om Gud nämligen dignatus es -värdigas- bli delaktig i den 
mänskliga naturen, så skulle också människan kunna uppfatta sig som värdig att bli delaktig i den 
gudomliga naturen. I viss mening gör ju redan prästen detta under verkställandet av offermysteriet, 
där han frambär sig som offer i Kristi ställe, och församlingen gör det genom att äta Kristi 
gudomliga lekamen och därigenom få del av gudomen. 
 
När prästen framkallar förvandlingen genom att uttala konsekrationsformeln, frälser han brödet och 
vinet från deras grundläggande ofullkomlighet som skapade varelser. Denna föreställning är 
fullkomligt okristen, men den är alkemisk. Medan den katolska ståndpunkten betonar Kristi 
verksamma närvaro, intresserar sig alkemin för substansernas öde och uppenbara frälsning, ty i 
deras materia ligger den gudomliga själen fjättrad och väntar på frälsningen som just i detta 
ögonblick kommer henne till del. Den uppenbarar sig i gestalt av Guds Son. För alkemisten är det 
inte i första hand människan som är i behov av frälsning, utan den i materien förlorade och sovande 
gudomen. Först i andra hand anmäler han sin förhoppning att den förvandlade kroppen skall komma 
honom till godo, som undermedel, som medicina catholica, i samma grad som corpora imperfecta, 
alltså till exempel oädla ”sjuka” metaller och så vidare. Därför har han alltså inte uppmärksamheten 
riktad mot sin egen frälsning genom Guds nåd utan mot Guds befrielse ur materiens mörker. Genom 
att han utför detta underverk tillfaller honom sekundärt des frälsande verkan. Han kanske närmar 
sig verket som frälsningsbehövande men han vet att hans frälsning beror av framgången i hans verk, 
det vill säga av att han befriar den gudomliga själen. För detta ändamål använder han sig av 
meditation, fasta och bön, och han behöver hjälp av den helige Ande i hans egenskap av (grekiskt 
ord som jag inte har tecken för, och som i en fotnot översätts med ”tjänstvillig ande). Det är inte 
människan som ska frälsas utan materien. Därför är också anden som uppenbara sig under 
förvandlingen inte människosonen utan filius macrocosmi som Khunrath så riktigt formulerar det. 
Det är alltså inte Kristus som framgår ur denna förvandling utan ett ofattbart materiellt väsen som 
kallas sten men visar upp de mest paradoxala egenskaper, förutom att vara i besittning av corpus, 
anima, spiritus och övernaturliga krafter. Man skulle kunna frestas att förklara den alkemiska 
förvandlingssymboliken som en karikatyr av mässan om den inte vore av hedniskt och äldre 
ursprung. 
 
Det ämne som innehåller den gudomliga hemligheten, påträffas överallt, också i den mänskliga 
kroppen. Det är billigt i inköp och finns överallt, till och med i den mest avskyvärda smuts. Således 
är detta opus inte längre något rituellt officium, utan det frälsningsverk som Gud själv genom 
Kristus -så att säga som förebild- utfört för mänskligheten men vilket nu filosofen, som mottagit 
donum spiritus sancti, nämligen den gudomliga konsten, uppfattar som hans eget individuella opus. 
Alkemisterna betonar denna punkt: 
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Den som arbetar genom en annans ande och med hyrd hjälp, den ska få skåda resultat som ligger 
fjärran från sanningen, och omvänt kommer den, som likt en laboratorieassistent går någon annan 
till handa, aldrig att släppas fram till drottningens mysterier. 
 
Man skulle här kunna citera Cabasilas ord: 
 
Liksom konungar, då de skänka Gud en gåva, själva frambära densamma och icke låta andra 
frambära den.”(9) 
 
I detta citat finns mycket material som tyder på stora likheter mellan de två tankevärldarna. 
 
För det första betonas att opus, arbetet är något som går bortom och transcenderar det egna jagets 
snäva gränser. Det är en del i en större helhet. Samtidigt så blir man genom att utföra det 
frälsningsverk som gagnar hela skapelsen, också delaktig i den välgörande konsekvensen av detta. 
Det här synsättet skulle troligen Gurdjieff kunna instämma i och bejaka. 
 
För det andra talas det här om skapandet av ett ämne, en sten som väl får förmodas vara identisk 
med lapis philosophorum, de vises sten. Detta är ju helt i linje med FVs strävan att, så som de 
uttrycker det, förädla ämnen genom arbetet, the work, för att på så vis börja bygga upp en 
permanent själ i människan. Det är också en poäng att det ämne som ligger till grund för detta finns 
överallt i naturen, och det är bara en fråga om att ha de rätta kunskaperna för att kunna ta vara på 
möjligheten. 
 
Det kan här vara på sin plats att åter igen peka på ett samband med den manikeiska traditionen, som 
nämnts tidigare. Där handlade det också om att befria andliga ljuspartiklar ur materiens fängelse 
genom en förädlingsprocess i de utvaldas kroppar. Denna tradition håller jag för trolig som en av 
inspirationskällorna för mycket i Gurdjieffs tankevärld. 
 
För det tredje nämns att det ämne som innehåller den gudomliga hemligheten finns fritt tillgängligt 
överallt, också i den mänskliga kroppen. Möjligheten att börja arbeta på sig själv och med de högre 
frågorna, finns här och nu, det är bara insikten och beslutsamheten som ska till för att börja sträva i 
den riktningen. Sedan måste det ju också till kunskap förstås. 
 
För det fjärde sägs att den som arbetar genom en annans ande och med hyrd hjälp, den ska få skåda 
resultat som ligger fjärran från sanningen, och omvänt kommer den, som likt en laboratorieassistent 
går någon annan till handa, aldrig att släppas fram till drottningens mysterier. Innebörden i detta 
visar på ett tydligt själsfrändskap med FV. 
 
• Sanningen kan bli en fast och integrerad del av dig, först när du genom egna ansträngningar 

kämpat dig fram till den. 
 
• Du bör vara medveten om varför du arbetar och strävar. Det ska vara för att uppnå de mål du 

ställer framför dig i enlighet med din kärlek till verket och dess högre mål. 
 
Överhuvudtaget är det intressant att se att de två riktningarna i så hög utsträckning tar upp teman 
från den alkemiska traditionen i sina förklaringsmodeller. Vi kan spinna vidare på det temat: 
 
”Begreppet imaginatio är nog en av de viktigaste nycklarna -kanske den viktigaste- till förståelsen 
av opus. Den anonyme författaren till traktaten De sulphure talar om själens imaginativa förmåga i 
det textavsnitt där han säger sig vilja meddela det som de gamle skulle ha underlåtit, nämligen en 
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tydlig hänvisning till konstens hemlighet. Själen står i Guds ställe (sui locum tenens seu vice Rex 
est) och bor i livsanden i det rena blodet. Den (själen) regerar förståndet och detta i sin tur kroppen. 
Själen fungerar i kroppen (operatur) men har större delen av sin funktion (operatio) utanför 
kroppen. (I projektionen, kan vi förklarande tillägga.) Denna egenskap är gudomlig, ty den 
gudomliga visheten är bara delvis innesluten i världens kropp, till större delen finns den utanför och 
föreställer sig mycket högre ting än världens kropp förmår registrera (concipere), och dessa befinner 
sig utanför naturen; Guds egna hemligheter. Själen är ett exempel på detta; även den föreställer sig 
de djupaste ting (profundissima) utanför kroppen, ungefär som Gud gör. Vad som emellertid själen 
föreställer sig, sker endast i anden, men det som Gud föreställer sig sker i verkligheten. Själen har 
dock den absoluta och oavhängiga makten (absolutam et separatam potestatem) att göra annat (alia 
facere) än vad kroppen kan omfatta. Men den har, om den vill, den största makten över kroppen 
(potestsam in corpus); annars skulle ju vår filosofi vara förgäves. Du kan föreställa dig större ting, 
eftersom vi ju har öppnat dörrarna för dig.”(10) 
 
Återigen hittar vi beröringspunkter mellan de synsätt som framhålls av Jung och de synsätt som 
framhålls av FV. Alkemin verkar vara en korsväg där de två riktningarna möter varandra. 
 
I citatet ovan talas det om själen, kroppen och föreställningsförmågan. Detta kan ju ses som en 
parallell till FVs teorier om centra. 
 
Vidare talas det om människans föreställningsförmåga satt i kontrast till Guds. Människan kan bara 
få saker att ske i anden med hjälp av sin föreställningsförmåga, men Gud kan få det att ske i 
verkligheten. Här har vi tanken om korrespondens, så som där ovan, så ock här nere. Människan är 
på sin nivå ett mikrokosmos som speglar universella lagar. I FV så uttrycks detta i oktaven som hela 
tiden gestaltar sig i olika former på olika nivåer. 
 
Föreställningsförmågan är ju som sagt något som är lite, och inte så lite, tveeggat inom FV. Dels så 
är den ju källan till dagdrömmerier och annat onödigt slöseri med psykisk energi. Samtidigt så är 
den också förutsättningen för att kunna skapa betraktaren som gör det möjligt med självobservation 
och själverinran. 
 
Några andra Jungcitat som är ytterst upplysande: 
 
”Vad det kristna dopets sakrament gör anspråk på, innebär en milstolpe av största betydelse i 
mänsklighetens andliga utveckling. Dop ger väsensartad själ, det är inte den individuella magiska 
dopriten som gör det utan dopets ide, som lyfter människan ur den arkaiska identiteten med världen 
och förvandlar henne till ett väsen, som är höjt över denna. Att mänskligheten nått upp till denna 
ides höjd är i djupaste mening ett dop och en födelse av den andliga, icke naturliga människan.”(11) 
 
”Ty att fördjupa och vidga medvetandet genom att göra innehåll medvetna, som ligger i det 
omedvetna är en ”uppklarning” (Aufhellung), en bedrift i andens värld. Av samma skäl 
kännetecknas också de flesta mytiska hjältar av solattribut, och ögonblicket för deras stora 
personlighets födelse kallas upplysning.”(12) 
 
i det här sammanhanget talar Jung om behovet att bli medveten genom att skaffa sig kunskap om 
innehållet i det omedvetna, och på så vis växa som människa och verkligen födas på nytt. 
 
Gurdjieff betonar att vi hela tiden ska lägga oss vinn om att observera oss själva och se oss i all vår 
andliga och mentala skröplighet. Genom att göra det så bygger vi upp en ny medvetenhet och en 
förmåga att leva fullt ut, som inte var möjlig när vi levde som en slav under alla del-jagens 
nyckfulla välde. 
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Tanke med dopet i symbolisk bemärkelse som något som lyfter oss ut ur naturens välde till ett högre 
plan har också sin motsvarighet inpom FV. Det som här ligger närmast till hands är inställningen att 
naturen fört människan till en punkt så långt den förmår. Efter detta är det människans eget ansvar 
att utvecklas eller att förfalla. Ingen rörelse är likformig. I enlighet med lagen om oktaven så går 
impulser antigen uppåt eller nedåt. För att kunna utvecklas och höja sig krävs en medveten chock 
vid tonsteget do i oktaven. Utveckling sker medvetet, det är endast degeneration som sker 
automatiskt. Uppvaknandet blir här att jämställa med den chocken som förmår människan att höja 
sig över den nivå som naturen fört henne till. Kom ihåg FVs tes om att naturen har sina mål och 
meningar, vilka vi också i viss utsträckning är underkastade, men vi har en möjlighet att, efter att ha 
betalat priset till naturen, skapa oss vår egen mening på ett högre andligt plan. 
 
FV och typologin 
 
Tendensen att dela in människor i olika kategorier har förmodligen funnits så länge de har funnits 
människor. Från antiken har vi astrologin som söker en korrespondens mellan stjärnhimlen i en 
persons födelseögonblick, och dennes karaktär och öde. Vidare läran om de fyra temperamenten, 
sangvinisk, flegmatisk, melankolisk och kolerisk. Denna uppfattning kunde också kombineras med 
en teori om fyra kroppsvätskor, gul och svart galla, blod och slem. Det där med vätskorna har vi 
fortfarande kvar i språket. Vi använder uttrycket ”Vara vid sunda vätskor”. Vi talar också om att 
någon är torr, i nedsättande bemärkelse. Från uttrycket humid, fuktig, kommer humor och humör. 
 
I Indien utvecklades ett kastväsen med ursprungligen fyra kaster, präster, krigare, köpmän och 
bönder. Utifrån denna utgångspunkt finfördelades sedan kastväsendet i ett stort antal 
underavdelningar till varje huvudkast. 
 
Denna samhällsordning baserad på en religiös motivering, ska, enligt Dumézil, vara ett 
indoeuropeiskt särdrag i sin speciella form där samhällsgrupperna speglar en ordning i gudavärlden. 
Det ska dock med en gång sägas att indelningar naturligtvis förekommer även i kulturer utanför den 
indoeuropeiska kultursfären. 
 
Dessa indelningar har ibland en tydlig ideologisk funktion att dela in människor i sådana som ska 
leda och sådana som ska ledas. I Sverige hade vi ju fram till 1866 en ståndsriksdag uppdelad på 
adel, präster, borgare och bönder. Att bönderna var ett eget stånd brukar av vissa historiker hållas 
fram som ett tecken på deras starka ställning. På de flesta ställen i övriga Europa, exempelvis i 
Frankrike talade man istället om ”Det tredje ståndet”, vilket fick omfatta allt som inte var adel och 
präster. 
 
När intelligenstesterna kom, så välkomnade många dessa som ett alldeles ypperligt 
sorteringsinstrument att använda i ett stort antal sammanhang. 
 
I militära urval blev mönstringen ett sätt att identifiera olika begåvningsprofiler för olika 
befattningar. Skolan fick en funktion av sorteringscentral, vilket stundtals varit föremål för en 
intensiv och stundtals infekterad debatt. 
 
Man kan ju om man vill raljera lite säga att det finns två sorters människor, de som delar upp 
mänskigheten enligt olika kategorier och de som inte gör det. 
 
Jung presenterar sin variant i Psykologiska typer från 1921. Här arbetar han med begreppen 
introversion och extraversion. Om man ser det hela i termer av psykisk energi, så kan man säga att 
den introvertes energi flödar inåt mot koncept, tankar och idéer, medan den extravertes energi går 
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utåt, mot andra människor och objekt. Denna skillnad ger upphov till olika egenskaper hos typerna. 
Extroverta söker bredd och händelse, medan introverta strävar mot djup och orienterar sig mot sig 
själva. 
 
Vidare så nämns också fyra funktioner som dessa begrepp sammankopplas med: 
 
• Tanke 
• Känsla 
• Förnimmelse 
• Intuition 
 
Tanke och känsla står i ett motsatsförhållande till varandra, likaså förnimmelse och intuition. I och 
med människans utveckling sker en specialisering varpå en funktion blir den dominerande, och dess 
motsatts blir outvecklad och mindervärdig. Någon av funktionerna i det andra paret kan utvecklas 
mer och bli till en stödfunktion. Till exempel kan en person med anlag för tänkande och intuition ha 
känsla och förnimmelse som outvecklade funktioner. 
 
Eftersom vi endast har förmågan att hantera några funktioner medvetet så kommer delar av 
personligheten att befinna sig i det omedvetna. Genom att öka sin självkännedom, så kan man bli 
mer och mer medveten om sina dolda sidor, och på så sätt stå i en bättre position att kunna hantera 
dem. Nonchalerar man å andra sidan detta, så kan man komma att gå genom livet omedveten om 
deras existens. 
 

 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:Perstyper.JPG) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:Perstyper.JPG
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FV delar ju också upp mänskligheten i olika typer. Detta faktum inkluderas ju i rörelsens namn, den 
fjärde vägen, vilken är den listiges väg (The sly man). 
 
Vi har tidigare berört de övriga vägarna, vilka var och en svara mot sin personlighetstyp och styrs 
av vissa center. 
 
Fakirens väg kan väl något förenklat sägas vara inriktad på att utveckla sig genom att skaffa sig 
kontroll över sin kropp. Det är inte helt självklart hur den här typen ska kunna översättas till det 
jungianska schemat, men om jag skulle försöka, så är min uppfattning att den förnimmande 
funktionen är den som ligger närmast till hands. 
 
”Eftersom förnimmelsen förmedlar kroppsliga förändringar till medvetandet representerar den även 
de fysiologiska drifterna. Den är inte identisk med dem, eftersom den endast är en perceptiv 
funktion.(13) 
 
Fakiren uppnår visserligen sitt mål efter ett livs hård och oförtruten strävan, men till ett högt pris. 
Det mål som han når är dock ofullständigt så till vida att det uppnåtts till priset av att de övriga 
aspekterna förblivit outvecklade. Han kan uppnå full kontroll över sitt fysiska center och eventuellt 
skaffa sig fantastiska krafter. Problemet är bara att han på grund av att de övriga centren inte har fått 
komma till sin rätt, saknar kunskapen om hur han ska kunna använda dessa, och till vilket ändamål 
han ska bruka dem. Genom att den väg han har valt har varit så krävande, så har det inte funnits tid 
eller energi för att kunna utveckla de övriga funktionerna på ett riktigt och harmoniskt sätt. 
 
Munken arbetar med sitt känslomässiga centrum, vilket ganska tydligt är att koppla till Jungs 
känslofunktion. Han är i ett något bättre läge än vad fakiren befinner sig i, men har även han en lång 
och hård väg att vandra. När han väl nått sitt mål så har han nått långt med sina känslor, men på 
bekostnad av de övriga funktionerna. Återigen har ensidigheten lett till ett begränsat resultat. 
Munken har försummat sitt intellekt och sin kropp. 
 
Yogin behöver lägga mindre tid och möda på sin väg än vad de två föregående har fått göra, men 
återigen så är saken den att de två övriga funktionerna förblir underutvecklade och mindervärdiga. 
Han vet mycket, men kan lite göra, eftersom han saknar styrka och motivation. Yogin svarar 
givetvis mot den funktion som Jung benämner tänkande. 
 
Gurdjieff ansåg att det låg en kvalitativ skillnad i kedjan fakir-munk-yogi, där munken var 
överlägsen fakiren och yogin munken, men att alla tre var nödvändiga för en fullvärdig människa 
med möjlighet att förverkliga hela sin potential. 
 
Gurdjieffs lösning på problemet med ensidighet och därpå följande brister, var den listiges väg, the 
sly man. Det är detta som är den fjärde vägen. 
 
Den listige börjar med att se sin livssituation som den verkligen är, utan skygglappar och 
förskönande omskrivningar. Först när han gjort detta kan han ta itu med den. För att kunna få en 
motivation till att förändras och göra sig fri, måste man först inse att man inte är fri. Detta kan ses 
som närliggande Sokrates tanke om att vishetens begynnelse är att veta hur lite man vet, först då 
kan man börja ställa de rätta frågorna. 
 
Förändringen har till mål att funktionerna ska arbeta harmoniskt med vad de ska göra. Nuläget är, 
enligt FV, att centra ofta arbetar med fel saker, vilket leder till ett oerhört slöseri med energi och ger 
ett sämre resultat än vad som skulle ha varit fallet om allt fungerat som det var avsett att göra. De 
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här processerna beskrivs ofta i alkemiska termer, vilket vi redan tidigare konstaterat är en 
beröringspunkt mellan Jung och FV. 
 
Den ständigt återkommande punkten här är självobservation och självmedvetande. Detta ligger i 
linje med Jungs tankar om att förskjuta tröskeln mellan det medvetna och det omedvetna, så att mer 
och mer av ens dolda sidor blir synliggjorda för jaget. Som det står i Johannesevangeliet; 
 
”Sanningen skolen göra eder fria” 
 
Men som sagt, för att hamna i det läget att du efterfrågar sanningen och friheten, så måste du först 
inse att du inte är fri. 
 
Här kommer vi in på en av skillnaderna mellan de två traditionerna. Jung anser att vi har ett jag som 
saker kan avslöjas för, medan FV ser det som att först måste det skapas ett permanent jag, vilket kan 
fungera som betraktare. Denna skapelse är det som skiljer agnarna från vetet, eller för att ta det i 
alkemiska vändningar, guldet från slaggen. Jaget som skapas är något som höjer sig över det 
kaotiska surret av de inbördes stridande del-jagen. 
 
På så vis finns det en viss likhet mellan FV och existentialismen i den form som den framlades av 
Jean-Paul Sartre. Denne menar ju också att med ett materiellt föremål är det så att en tanke har 
funnits till att börja med, sedan har den förverkligats i formandet av föremålet, eller som han själv 
uttrycker det; ”Essensen föregår existensen”. Med människan är det tvärtom. Människan formar 
med sitt liv och sina val sin essens. Människan har hela tiden att göra val. Människan är fri och 
friheten i kombination med nödvändigheten att träffa avgöranden ger henne ångest. 
 
Skillnaden är att FV är mycket mer konkret när det kommer till att anvisa en väg ut ur 
tillkortakommandena. Valfriheten är inte heller total inom FV. Den sker inom ramarna för en 
kosmisk och harmonisk världsordning som det gäller att kunna relatera till. Eftersom det här är 
analys och slutsatsdelen, så är jag väl tillåten att komma med egna åsikter. Jag anser att FV, vare sig 
man godtar eller förkastar dess världsbild, erbjuder en klarare och redigare framställning av 
människans situation än vad Sartre, med sitt tröttsamma koketterande med sin ångest och sina 
tillkortakommanden, gör. 
 
Nu till frågan om begreppen introversion och extraversion. 
 
När vi ser till utgångsläget så anser ju FV knappast att människan i normalfallet har ett inre som 
skulle kunna vara basen för en introversion. Människans psyke består av ett ostrukturerat kaos. För 
att komma så långt att man har ett inre, så måste det först till en process där detta byggs upp. Det 
främsta medlet för detta är själverinran. Detta begrepp blir mycket intressant om vi sätter det i 
relation till Jungs syn på människan. 
 
Vad som egentligen sker i självbetraktande och själverinran, är att man riktar sin blick mot sig själv 
och observerar och registrerar det som man finner där. Detta skulle ju kunna beskrivas som 
introspektion och introversion. Samtidigt är ju förutsättningen att allt detta ska ske genom att 
formera ett slags utomstående betraktare, som så att säga står lite vid sidan om och betraktar ett 
studieobjekt, vilket som helst. Detta ligger i linje med den extroverta tendensen, så till vida att man 
gör sitt eget jag till föremål för sin uppmärksamhet, och samtidigt lägger sig vinn om att markera ett 
avstånd till det. 
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Här är det ganska tydligt att motsatsparet introversion extraversion inte är fråga om fixerade 
tillstånd utan en teknik som man temporärt tar på sig för att uppnå ett mål som är, att genom klarhet 
och insikt, kunna gå vidare och höja sin grad av medvetande. 
 
Vi börjar nu närma oss slutet av den här redogörelsen och kan därmed se att de två traditionerna har 
beröringspunkter och likheter, men också fundamentala skillnader i sin uppfattning om människan 
och hennes plats i Universum och vad som är hennes möjligheter och begränsningar. 
 
Studien har huvudsakligen varit begränsad till områdena individuationsprocess och typologi. 
Naturligtvis finns det flera områden som det skulle vara fruktbart att studera, vilket mycket väl kan 
bli föremål för framtida projekt. Ett sådant kunde vara Jungs tankar om synkronicitet och Gurdjieffs 
syn på de kosmiska lagar han ansåg styrde Universum. 
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Sammanfattning 
 
Jag har jämfört FVs och Jungs syn på den mänskliga utvecklingen och de olika människotyperna. 
 
Det kan med en gång konstateras att det föreligger likheter mellan de två riktningarna. 
 
• Båda ser människans mål som en process av växande. Stannar vi upp så stagnerar och krymper 

vi. 
• Båda traditionerna betonar att vi i normalfallet lever liv som är mindre rika och utvecklade än 

vad de kunde vara. 
• En av huvudorsakerna till detta är att vi binder upp så mycket energi i våra falska 

manifestationer. Det kan antingen vara fråga om våra kaotiska del-jag, eller en persona som 
tillåtits stelna och ta makten över vår tillvaro. 

• För att kunna växa måste man bli medveten om sig själv och rikta uppmärksamheten antingen 
mot sitt inre, eller mot insikten att man saknar ett permanent och fast inre att rikta 
uppmärksamheten emot. I båda fallen handlar det om att ta livet på allvar och se verkligheten i 
vitögat. 

• Båda riktningarna förespråkar en moral där man för att kunna utvecklas måste betala ett pris. 
Ingenting kommer gratis. Man måste tillföra något för att bli något. 

• Båda riktningarna ägnar ett stort intresse åt de gamla religiösa och mystiska traditionerna så 
som alkemi och gnosticism. 

• Båda riktningarna uppstod i ett historiskt brytningsskede, där modernism och tradition möts. 
Båda riktningarna försöker sammanföra modern vetenskap med den uråldriga visheten. 

 
Sedan kan vi också konstatera att det finns skillnader: 
 
• FV betonar att själen inte existerar, utan endast är en möjlighet hos människan. Den måste 

skapas genom hårt och målmedveten strävan. Hos Jung har vi en fast kärna som har att förhålla 
sig till ett omedvetet. 

• FV lägger ingen större vikt vid drömmar och deras tydning, till skillnad från Jung, som tillmäter 
dessa en stor betydelse. 

• Skuggan i form av sådant man inte önskar se hos sig själv, är ett av de viktigare begreppen hos 
Jung. Inom FV saknas detta. Problemet är inte att man förtränger eller förnekar något, utan att 
man saknar enhet. 
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Appendix 

 
Like what “it” does not like. 
The highest that a man can attain is to be able to do. 
The worse the conditions of life the more productive the work, always provided you remember 
the work. 
Remember yourself always and everywhere. 
Remember you come here having already understood the necessity of struggling with 
yourself—only with yourself. Therefore thank everyone who gives you the opportunity. 
Here we can only direct and create conditions, but not help. 
Know that this house can be useful only to those who have recognized their nothingness and 
who believe in the possibility of changing. 
If you already know it is bad and do it, you commit a sin difficult to redress. 
The chief means of happiness in this life is the ability to consider externally always, internally 
never. 
Do not love art with your feelings. 
A true sign of a good man is if he loves his father and mother. 
Judge others by yourself and you will rarely be mistaken. 
Only help him who is not an idler. 
Respect every religion. 
I love him who loves work. 
We can only strive to be able to be Christians. 
Don't judge a man by the tales of others. 
Consider what people think of you—not what they say. 
Take the understanding of the East and the knowledge of the West—and then seek. 
Only he who can take care of what belongs to others may have his own. 
Only conscious suffering has any sense. 
It is better to be temporarily an egoist than never to be just. 
Practice love first on animals, they are more sensitive. 
By teaching others you will learn yourself. 
Remember that here work is not for work’s sake but is only a means. 
Only he can be just who is able to put himself in the position of others. 
If you have not by nature a critical mind your staying here is useless. 
He who has freed himself of the disease of “tomorrow” has a chance to attain what he came 
here for. 
Blessed is he who has a soul, blessed is he who has none, but woe and grief to him who has it 
in embryo. 
Rest comes not from the quantity but from the quality of sleep. 
Sleep little without regret. 
The energy spent on active inner work is then and there transformed into a fresh supply, but 
that spent on passive work is lost for ever. 
One of the best means for arousing the wish to work on yourself is to realize that you may die 
at any moment. But first you must learn how to keep it in mind. 
Conscious love evokes the same in response. Emotional love evokes the opposite. Physical love 
depends on type and polarity. 
Conscious faith is freedom. Emotional faith is slavery. Mechanical faith is foolishness. 
Hope, when bold, is strength. Hope, with doubt, is cowardice. Hope, with fear, is weakness. 
Man is given a definite number of experiences—economizing them, he prolongs his life. 
Here there are neither Russians nor English, Jews nor Christians, but only those who pursue 
one aim—to be able to be. http://www.gurdjieff.org/aphorisms.htm 
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Förord

Jag har valt att skriva om förhållandet mellan Jung och den esoteriska tradition som benämns Fjärde vägen. Anledningen till detta val är att jag i båda dessa traditioner, den jungianska och Fjärde vägen, ser ett intressant kritiskt ifrågasättande av vår moderna tids uppfattningar om människan och det mänskliga psyket. Jung framhåller individuationsprocessen som en möjlighet att växa till en fullödig människa.

Inom den Fjärde vägen betonas vikten av att ta sin situation på allvar och att genom medvetet arbete och självobservans skapa sig en riktig själ.

Båda dessa skolor träder fram i en tid av stora och omskakande förändringar under början av 1900-talet. Båda skolorna ifrågasätter den själlösa massmänniska som den nya tiden har genererat och försöker utarbeta verktyg för att råda bot på tidens tillkortakommanden.

Vidare finns i båda fallen ett stort intresse för forna kulturers kunskaper och andliga insikter, vilka studeras och sätts in i ett större mönster. Denna ansats finner jag mycket tilltalande och förnuftig. Den kan ses som en reaktion på sin tids oreflekterade evolutionistiska antagande om att en utveckling äger rum som går från en lägre till högre form, och att det som tänktes i andra kulturer och andra tider var att betrakta som något mindre värt en det som vår förhandenvarande civilisationsform står för. Båda traditionerna är öppna för att vishet och insikt kan hämtas från ett brett spektrum av den kollektiva mänskliga erfarenheten. Jag har under mitt liv kommit att intressera mig för båda dessa traditioner, och jag finner deras strävan att presentera en modell för verkligheten vara ett ämne väl värt att studera.

Min avsikt är att undersöka deras syn på människan och människans själsliga framåtskridande. Jag tror att detta kan vara ett fruktbart och meningsfullt studium där nya vinklar kan leda framåt.

Inledning

Problemformulering

Min frågeställning är:

Vilken syn på människan har de två riktningarna och vilka konsekvenser får detta?

Vilka likheter och skillnader finns det mellan Jungs syn på människans själsliga utveckling och den som Fjärde vägen skolan står för?

Metod och avgränsningar

Jag avser att tillämpa ett hermeneutiskt arbetssätt där jag tolkar texter av Jung och företrädare för Fjärde vägen (i fortsättningen förkortat FV).

Jag avser att begränsa mig till FV som den utformats av Gurdjieff, Ouspensky och några personer som varit i personlig kontakt med dessa. FV har ett flertal olika efterföljare med olika förtecken. Det finns dock inte utrymme här att mer än flyktigt beröra dessa.

Jag kommer att arbeta efter de definitioner jag längre fram kommer att göra, och mina tolkningar kommer att vara knutna till dessa. Dessa definitioner är huvudsakligen hämtade från Hark, Sharp och von Franz.

Problematisering

Det ska med en gång sägas att Jung själv inte hade någon positiv tanke om FV. Jag vet inte hur djup hans kunskap var, men i de fall han uttalade sig var det i negativ riktning:

C.G. Jung on Gurdjieff and Ouspensky

“The following extract is from a letter written by Jung to Fernando Cassani of Caracas, Venezuela on 13 July 1954. It is of interest not only because it lays out Jung's attitudes toward Gurdjieff and Ouspensky, but also touches on his own unique position as an ”empiricist of experience” -- a position which often causes considerable consternation among casual readers of his work, taking it to mean that he is a ”scientist” rather than a ”mystic,” which, of course, is incorrect; he was a ”scientist of the mystical experience,” or one who, having encountered God, chose to describe it in the language of science rather than mysticism.

I am not a philosopher … but an empiricist who describes the progress of his [inner] experiences [with the higher Self]; thus, my work has no absolute beginning and no all-encompassing end. It is like the life of an individual, which suddenly becomes visible somewhere but rests on definite though invisible foundations, so has no proper beginning and no proper end, ceasing just as suddenly and leaving questions behind which should have been answered. You do not know my later (and perhaps more important works yet. I therefore enclose a list of them. 

As for the writings of Ouspensky and Gurdjieff, I know enough to satisfy me that I have no time for them. I seek real knowledge and therefore avoid all unverifiable speculation. I have seen enough of that as a psychiatrist. You might as well recommend Mme. Blavatsky's Isis Unveiled or the compendious opus of Rudolph Steiner or Bo-Yin-Ra (why not Schneiderfranken [the latter's real name]? Anyway, I thank you for your good intentions. It is so difficult to establish facts that I detest anything that obscures them … 

Yours sincerely, C. G. JUNG”

(From Collected Letters of C.G. Jung, Vol. 2, page 180)”

Och vidare om Ouspensky:

The Letter to Constance Long

“I am not making this up. Here is a letter he wrote December 17, 1921 to Constance Long, an important American disciple then living in England. (TAC, 258-59). Long had begun to come under the influence of exiled Russian mystic Ouspensky, and Jung correctly feared that he would lose her allegiance to Ouspensky at a time when she was important to his desire to expand his influence in the English speaking world. Jung wrote:

Gnosis should be an experience of your own life, a plant grown on your own tree. Foreign gods are a sweet poison, but the vegetable gods you have raised in your own garden are nourishing. They are perhaps less beautiful but they have [illegible].

You shall not make totems of foreign trees [ ]. No one shall keep you else you trespass your limits; but blessed be the place where we meet the beginning of our limitations. Beyond one's frontiers there is not but illusion and misery, because there you arrive in a country of the wrong ancestor spirits and the wrong charms …

Why do you look for foreign teachings [i.e., the Russian's]? They are poisons, they did not come out of your blood. You should be on your own feet, and you have your own rich earth below them. Why should you listen to the word of a man who is off his own soil [Ouspensky was in exile]? Truth is tree with roots. It is not words. Truth only grows in your own garden, nowhere else.

Only feeble men eat the food of a stranger. But your people need a strong man, one who gets his truth in his own roots and out of his own blood …”

http://wku.edu/~jan.garrett/jung.htm

Det bör dock beträffande det senare citatet källkritiskt påtalas att det är hämtat ur en bok av Richard Noll, som företräder en synnerligen fientlig ton gentemot Jung.

Det går dock rimligt att sluta sig till att Jung knappast var någon anhängare till FV.

Detta hindrar dock inte att beröringspunkter kan finnas och vara meningsfulla att studera.

Definitioner av Jungianska begrepp

Individuationsprocessen

Ett begrepp som är så centralt i de här sammanhangen är individuationen. För att inte trassla in mig i allt för långtgående resonemang, har jag valt att ansluta mig till vad som sägs i ”Jungiansk ordbok” av Daryl Sharpe (sid 73-76). Denna definition är, lika lite som någon annan definition här i Världen, heltäckande eller invändningsfri, men den framstår som funktionell och användbar i en här-och-nu-situation.

Sharp ser utifrån Jungs egna skrifter, individuationen som en psykologisk differentieringsprocess med syfte att utveckla den individuella personligheten.

Syftet med individuationens syfte ses som att frigöra den individuella personligheten från personans hölje och från urbildernas suggestiva makt.

Individuationen bygger på en levande relation mellan jaget och det omedvetna. Målet är att bli bekant med vår egen unika psykiska verklighet, att se våra styrkor och begränsningar. Detta är något som leder fram emot Självet. Detta innebär en frigörelse från de kollektiva värderingarna. Detta ser Sharp som ett slags svek som måste sonas genom att den som anträtt individuationsvägen tillför kollektivet något. Han citerar Jungs samlade verk:

”Individuationen hindrar personlig likriktning och följaktligen kollektivitet. Det är den skuld som den som individuerar har kvar till världen, det är den skuld han måste bemöda sig om att gottgöra. Han måste erbjuda ett försoningsoffer i stället för sig själv, dvs. han måste frambringa värden som är en likvärdig ersättning för hans frånvaro i den gemensamma kollektiva sfären. Utan att åstadkomma dessa värden är individuationen omoralisk och -mer än så- självmordsmässig. Den som individuerar kan inte a priori göra anspråk på någon form av högaktning. Han måste nöja sig med den uppskattning som råkar komma honom till del utifrån på grund av de värden han skapar. Samhället har inte bara rätt, det har också en plikt att fördöma den som individuerar utan att skapa motsvarande värden.”

Individuationen skiljer sig från individualism på så sätt att den förra avviker från de kollektiva normerna, men vidmakthåller respekten för dem, medan den senare helt tar avstånd från dem.

Sharp citerar ånyo Jungs samlade verk:

”Verklig konflikt med den kollektiva normen uppstår bara då den individuella vägen upphöjs till norm, något som faktiskt är syftet med extrem individualism. Det syftet är naturligtvis patologiskt och livsfientligt. Det har följaktligen ingenting att göra med individuation, vilken – även om den tar sin egen individuella sidoväg- just av den anledningen behöver normer för samhällsorientering och för det livsnödvändiga individuella förhållandet till samhället. Individuationen leder därför till en naturlig respekt för kollektiva normer.”

Skuggan

Jag använder mig återigen av Sharp, sid 170-173. Här definieras skuggan som gömda eller omedvetna sidor av en själv, både goda och dåliga, vilka jaget antigen trängt bort eller aldrig varit medvetet om. Sharp fortsätter med att citera Jung:

”Skuggan är ett moraliskt problem som utmanar hela jag-personligheten, för ingen kan vara medveten om sin skugga utan ansenlig moralisk ansträngning. Att bli medveten om skuggan innebär att erkänna de mörka sidorna av personligheten som närvarande och verkliga”.

Skuggan består av bortträngda önskningar och primitiva fantasier, infantila motiv, sådant vi skäms för och inte vill kännas vid. Men där finns också positiva förmågor och insikter som ligger begravda. Sharp citerar Jung:

”Kampen att komma till tals med den Andre i oss är väl värd att utkämpas, för på så sätt lär vi känna sidor av vår natur som vi inte skulle tillåta någon annan att visa oss och som vi annars aldrig skulle ha tillstått.”

Att komma i kontakt med sin skugga och assimilera den är inte en helt lätt uppgift om man ska ta den på fullt allvar. Vi har en tendens till att vilja förtränga sådant vi inte vill se. Därför är det ett viktigt första steg att erkänna att den finns, och vad som är viktigast, att den finns hos oss själva.

Nästa steg är att bli medveten om dess egenskaper och avsikter. Detta sker genom att rikta uppmärksamheten mot de områden där skuggan kan tänkas bli synlig, så som fantasier, impulser och liknande.

Det är för det tredje nödvändigt att inse att processen är långvarig och konfliktfylld.

Sharp citerar Jung:

”Det är en terapeutisk nödvändighet att konfrontera medvetandet med sin skugga. I slutändan måste detta föra med sig en förening, även om processen till att börja med består av en öppen konflikt och ofta så förblir under en lång period. Det är en kamp som inte låter sig upphävas med rationella medel. Om konflikten medvetet trängs undan ur medvetandet, fortsätter den i det omedvetna och tar sig andra, ännu farligare uttryck, varför inget har vunnits genom detta. Kampen måste gå vidare tills opponenterna blir andtrutna. Vad som kommer ut av detta kan ingen veta i förväg. Det enda säkra är att båda förändras.”

Anima

Åter är det Sharp som får lämna material till definitionen (sid 17-23). Anima är att betrakta både som ett personligt komplex och som en arketypisk bild av kvinnan i det manliga psyket. Jung urskiljde fyra anima stadier med motiv från myternas värld, Eva, Helena, Maria och Sofia.

I det första, Eva, stadiet är anima kopplat till den personliga modern. Mannen behöver nära band till en kvinna för att kunna fungera.

I det andra stadiet, Helena, är anima kollektiv och sexuell.

Det tredje stadiet, Maria, står för religiösa känslor och möjligheten till varaktiga förhållanden.

I det sista stadiet, Sofia, fungerar anima som en följeslagerska i det inre livet som förmedlar omedvetet material till medvetandet. Hon bidrar i sökandet efter mening och är konstnärens musa.

Jung hävdade att mötet med skuggan kunde ses som ett lärlingsprov, men att förlika sig med anima var att betrakta som mästarprovet. Målet är att låta henne förvandlas från en motståndare till ett funktionellt förhållningssätt mellan det medvetna och det omedvetna.

”När man nått detta mål blir det möjligt att frigöra jaget från sammanblandningen med kollektivet och det kollektivt omedvetna. Genom denna process förlorar anima den demoniska kraften hos ett autonomt komplex. Hon är inte längre tvingande eftersom hon fråntagits makten. Hon är inte längre den som vaktar okända skatter, inte längre Kundri, Graals demoniska budbärerska, till hälften gudom, till hälften djur, inte heller är hon längre den själ som kallas ”Härskarinnan”. Utan en psykisk funktion av intuitiv natur, besläktad med det som naturfolken menar när de säger; ”Han har gått ut i skogen för att tala med andarna”, eller ”Min orm talade med mig”, eller med barndomens mytologiska språk; ”En liten fågel berättade för mig”.

Självet

Definitionen av Självet har jag hämtat från Marie-Louise von Franzs kapitel i ”Människan och hennes symboler”, sid 162;

”Självet kan definieras som en inre, vägledande instans, noga att skilja från det medvetna jaget, och man får grepp om det endast genom att utröna vad ens drömmar har att säga. Av dem ser man att det är ett styrande centrum, som verkar i riktning av allt större vidd och mognad hos personligheten. Men psyket i denna vidare och mer fullgångna aspekt ter sig till att börja med endast som en medfödd möjlighet. Det kan träda i dagen ytterst obetydligt eller utveckla sig relativt fullständigt under ett människoliv. Hur långt det utvecklas, beror på i vad mån egot är villigt att lyssna till vad Självet har att säga. Alldeles som naskapifolket har lagt märke till att en för den Store Mannens vinkar tillgänglig person får drömmar som blir honom till allt större hjälp, så kunde vi tillägga, att den medfödde ”Store Mannen” blir mer verklig inom den mottagliga människan än hos den som försummar honom. En sådan person blir också en mer fullgången och allsidig människa.”

Jag tycker att den här definitionen är tydlig och bra för den här uppsatsen. Jag skulle dock vilja föra in en liten reservation för egen del. Min tvekan rör formuleringen om att det endast genom att studera drömmarna som det går att få reda på vad Självet har att säga. Min tro är att Nära-döden-upplevelser är att jämställa med drömmar.

Synkronicitet

Synkroniciteten är ett av de områden i den jungianska psykologin som gett upphov till en omfattande debatt med många tolkningar. Jag har valt att följa Hark (sid 225-228).

synkronicitet beskriver ett meningsfullt sammanträffande i tiden av två yttre händelser eller en yttre och en inre händelse, mellan vilka det inte finns något kausalt samband. Särskilt viktigt är händelsernas ”meningsfulla koincidens”.

Jung skiljer mellan tre kategorier av koincidenser:

· Koincident mellan iakttagarens psykiska tillstånd och en samtidig, objektiv yttre händelse som motsvarar det psykiska tillståndet eller innehållet varvid det inte går att spåra något kausalsammanhang mellan det psykiska tillståndet och den yttre händelsen och något sådant inte ens är tänkbart med hänsyn till den psykiska relativiseringen av tid och rum.

· Koincidens mellan ett psykiskt tillstånd och en motsvarande (mer eller mindre samtidig) yttre händelse som äger rum utanför iakttagarens varseblivningsfält, alltså på ett betydande avstånd i rummet, och kan verifieras först i efterhand.

· Koincidens mellan ett psykiskt tillstånd och en motsvarande, ännu inte timad framtida händelse, som alltså inträffar på ett betydande avstånd framåt i tiden och likaledes kan verifieras först i efterhand.

Vidare Sharp (sid 181-182)

Jung förknippade synkronistiska erfarenheter med det relativa i tid och rum och en viss grad av omedvetenhet.

De mycket olika och förvirrande aspekterna av dessa fenomen är, såvitt jag kan se, för närvarande fullständigt förklarliga om man förutsätter psykisk relativitet i tid och rum. Så snart ett psykiskt innehåll träder över tröskeln till medvetandet, försvinner det synkronistiska marginalfenomenet, tids och rumsdimensionerna återupprättas, och medvetandet blir på nytt isolerat i subjektivitet. På motsvarande sätt kan synkronistiska fenomen framkallas genom att man försätter subjektet i ett omedvetet tillstånd.

Synkronicitet kan definieras som en icke-kausal förenande princip. En väsentligen mystisk förbindelse mellan det personliga psyket och den materiella världen, baserad på det faktum att de i grund och botten bara är olika former av energi.

Det är inte bara möjligt utan till och med ganska troligt att psyke och materia är två olika aspekter av samma sak. Synkronistiska fenomen pekar i denna riktning, för de visar, som jag ser det, att det icke-psykiska kan bete sig som det psykiska, och vice versa, utan att det finns något orsakssamband dem emellan.

Persona

Personabegreppet kommer att ha betydelse för uppsatsen, så det kommer att behandlas tämligen utförligt. (Beskrivningen bygger på sid 139-141 hos Sharp).

Personan kan sägas vara det ”jag som vi visar fram för den yttre världen, vanligtvis de accepterade eller idealiserade sidorna hos oss själva.

Persona är ett funktionellt komplex som vi använder för vår anpassning eller för vår bekvämlighet.

Persona är det som man faktiskt inte är, men som andra, och ofta man själv, tror att man är.

Ursprungligen betydde ordet persona den mask som skådespelarna bar för att ange vilken roll de spelade. På denna nivå är persona både ett skyddande hölje och en tillgång i umgänget med andra. Det civiliserade samhället förutsätter interaktion mellan människor som just använder sin persona.

Det finns faktiskt människor som saknar en utvecklad persona, sådana som begår den ena sociala försyndelsen efter den andra, troskyldigt oskuldsfulla, själfulla tråkmånsar eller hjälplöst vädjande barn, aningslösa, blinda för världen, hopplösa drömmare som alltid tar för givet att de ska bli förlåtna. Av dem kan vi lära hur det går när vi försummar vår persona.

Innan persona har differentierats från jaget, uppfattas det som individualitet. Faktum är dock att persona inte är särskilt individuell, varken som social identitet eller som idealbild.

Persona är, som namnet anger, bara en mask som låtsas vår individualitet och får både andra och en själv att tro att man är individuell, medan man helt enkelt spelar en roll genom vilken det kollektiva psyket talar.

När vi analyserar persona drar vi av masken och upptäcker att det som verkade vara individuellt i grund och botten är kollektivt. I grunden är persona inte någonting verkligt, den är en kompromiss mellan individen och vad samhället anser att han bör vara. Man tar sig ett namn, förvärvar en titel, utövar en funktion. I viss mening är allt detta verkligt, ändå är det bara, åtminstone i relation till den berörda människans innersta personlighet, en sekundär verklighet, en kompromissbildning och i denna har andra ofta en större del än man själv.

En psykologisk förståelse för persona som ett sätt att relatera till den yttre världen gör det möjligt att lägga sig till med en mask eller låta den falla efter behag. Men genom att belöna en speciell persona inbjuder den yttre världen också till att man börjar identifiera sig med masken. Pengar, respekt och makt kommer till den som beter sig i enlighet med vissa sociala roller. Från att vara något positivt och användbart kan persona därför bli en fälla och ge upphov till neuroser.

En människa kan inte undertrycka sig själv till förmån för en konstgjord personlighet utan att hon straffas. Bara en antydan till försök att göra så, leder i de allra flesta fall till omedvetna reaktioner i form av dåligt humör, affekter, fobier, tvångsmässiga idéer, återfall i gamla laster osv. Den socialt starke mannen är i den privata sfären ofta ett barn när det gäller hans egna känslor.

Kraven på anständighet och gott uppförande är en bidragande anledning till att man lägger sig till med det som så småningom blir en mask. Det som försiggår bakom masken kallas sedan privatliv. Denna pinsamt bekanta uppdelning av medvetandet i två figurer, ofta orimligt olika varandra, är en psykologisk manöver som med nödvändighet återverkar på det omedvetna.

En konsekvens av att vi identifierat med vår persona är till exempel att vi förlorar kontakten med den person som vi är innanför vårt skyddande hölje. Våra reaktioner förutbestäms av kollektiva förväntningar (vi gör och tänker och känner det som vi ”borde” göra, tänka och känna), våra nära och kära klagar på vår känslomässiga distans och vi kan tyvärr inte föreställa oss ett liv dessförutan.

I den mån som jag-medvetandet är identifierat med persona aktiveras i gengäld det försummade inre livet (personifierat av skuggan och anima/animus). Följderna av detta upplevs som karakteristiska symptom på neuros och kan i bästa fall tvinga igång individuationsprocessen.

När allt kommer omkring finns det något personligt i ens val av persona och det sätt man visar upp den på och även om jag-medvetandet är odelat identifierat med persona, så är ens omedvetna individualitet alltid närvarande och gör sig märkbar, om inte direkt så indirekt. Dess inflytande är huvudsakligen skönjbart i omedvetna manifestationer som hjälper oss att kontrastera och kompensera den medvetna inställningen. Det omedvetnas reaktioner på den medvetna inställningen, tillsammans med sådant material som individen tidigare trängt bort, innehåller fröet till den individuella förnyelsen och utvecklingen.

Vidare Hark (sid 178-181):

Personan är en nödvändig och meningsfull anpassning av individen till samhället och verkligheten. Ett speciellt problem är människans identifikation med sin persona. Å ena sidan kan ju den sociala rollen eller en viss status medföra erkännande och säkerhet, å andra sidan kan det personliga och mänskliga kvävas bakom själsmasken. Inre motstycken till personan är människans själ och de självbilder som Jung kallar animus och anima. Personan och själen står i ett växelförhållande till varandra, och de utgör inte sällan varandras motpoler på så sätt att en man som sätter upp en hård fasad kan ha en vek och kvinnlig själ och tvärtom. Bakom en intellektuell attityd döljer sig ofta sentimentalitet, och en moralisk karaktär kan dölja och kompensera ondskefulla sidor. Många svårigheter i de mellanmänskliga relationerna går tillbaka på olösta spänningar mellan personan och den omedvetna eller bortträngda själen.

Personan är ett komplicerat relationssystem mellan det individuella medvetandet och samhället, som namnet säger ett slags mask, vilken å ena sidan är avsedd att göra ett visst bestämt intryck på omgivningen och å andra sidan dölja individens sanna natur. Att det sistnämnda skulle vara överflödigt kan endast den påstå som är så identisk med sin persona att han inte längre känner sig själv, och att det förstnämnda är onödigt kan endast den inbilla sig som är omedveten om sina medmänniskors sanna natur. Samhället förväntar sig ju, ja måste förvänta sig av varje individ att han eller hon så fulländat som möjligt spelar sin roll i kollektivet, så att exempelvis den som är präst inte bara utför sina förrättningar i ämbetet på ett objektivt sätt, utan också alltid och överallt, under alla omständigheter, på ett oklanderligt vis spelar prästens roll. Samhället kräver detta som en sorts säkerhet, envar måste hålla sig på sin plats, vare sig han är skomakare eller poet. Det förväntas inte att han ska vara bäggedera, och det vore inte heller tillrådligt, därför att det skulle vara en smula främmande och obehagligt. En sådan individ skulle ju vara annorlunda än andra människor, inte riktigt pålitlig. I den akademiska världen skulle han vara en dilettant, ur politisk synvinkel en oberäknelig faktor, ur religiös en fritänkare, kort sagt, han skulle drabbas av misstanken att vara opålitlig och inte hålla måttet, ty samhället är övertygat om att bara den skomakare som inte dessutom är poet levererar fackmässigt tillverkade skor. Entydigheten i den bild vi visar upp är en sak som har praktisk vikt, därför att samhället endast räknar med genomsnittsmänniskor, och sådana måste vara helt inriktade på en sak för att kunna prestera något rejält, två skulle vara en för mycket. Utan tvivel är det samhälle vi lever i inställt på sådana ideal. Därför är det inte att undra på att var och en som vill ha framgång i yrkeslivet måste ta hänsyn till de nämnda förväntningarna. Som enskild personlighet skulle naturligtvis ingen helt kunna motsvara dessa förväntningar, och därför blir konstruktionen av en artificiell personlighet oavvisligen nödvändig. De krav som anständigheten och de goda sederna ställer gör också sitt till för att motivera en passande mask. Bakom masken uppstår sedan vad man kallar privatliv. Denna mycket välbekanta uppdelning av medvetandet i två ofta löjligt olika figurer är en genomgripande psykologisk operation, som inte kan undgå att få konsekvenser för det omedvetna.

Ett vanligt fall är identiteten med persona, alltså med signalsystem eller det maner vi använder oss av i vårt umgänge med världen. Så har till exempel nästan vartenda yrke en karaktäristisk persona. Dessa saker kan man lätt studera nu för tiden, då ”offentliga personer” så ofta avbildas i pressen. Världen framtvingar ett visst uppträdande, och människor som gjort sig kända inom ett visst område anstränger sig att motsvara de förväntningar som ställs på dem. Faran är bara att man blir identisk med personan, till exempel professorn med sin lärobok eller tenoren med sin röst. Då är olyckan skedd, man lever i fortsättningen bara i sin egen biografi. Deianeiras klädnad har då vuxit fast på vederbörandes kropp. (Deianeira var Herakles hustru som doppade dennes vita tunika i den döda kentauren Nessos blod i tron att detta skulle bevara Herakles kärlek och trohet till henne. I stället brände sig tunikan fast på Herakles kropp och drev honom att kasta sig på sitt egenhändigt byggda bål.)

Och det krävs en Herakles förtvivlade beslut för att slita nessosdräkten av sig och stiga in i den eld som både förtär och odödliggör, för att förvandla sig till den man egentligen är. Vill man ta till en överdrift skulle man också kunna säga att personan är vad man egentligen, utan bara vad man själv och andra tror att man är.

Komplex

Komplexebegreppet är en viktig komponent i den Jungianska psykologin, och dessutom en beröringspunkt med FV och dess syn på människan. Definitionen som följer har jag hämtat från Sharp sid 93-96.

Komplex är en emotionellt laddad klunga idéer och bilder.

Ett omedvetet komplex är en bild av en viss psykisk situation som är starkt emotionellt laddad och dessutom oförenlig med medvetandets vanliga hållning.

Via regia (kungsvägen) till det omedvetna är inte drömmar som Freud tyckte, utan komplexet, som är arkitekten bakom drömmar och symptom. Inte heller är denna väg särskilt ”kunglig”. Den väg som komplexen pekar ut är mer som en knagglig och ovanligt slingrig stig.

Komplex blandar sig i viljans avsikter och stör medvetandets förrättningar, de framkallar störningar i minnet och blockeringar i associationsflödet. De dyker upp och försvinner enligt sina egna lagar. De kan tillfälligt hemsöka medvetandet, eller påverka tal och handling på ett omedvetet sätt. Med andra ord; komplex uppför sig som självständiga varelser.

Komplex är faktiskt ”delpersonligheter”. Orsaken till deras uppkomst är ofta ett så kallat trauma, en känslomässig chock eller något annat, som splittrar och avskiljer en del av psyket. Säkerligen är en av de vanligaste orsakerna en moralisk konflikt, som ytterst kan härledas ur den uppenbara omöjligheten att få hela sin natur bekräftad.

Alla vet nuförtiden att folk har komplex. Vad som inte är så väl känt, fastän det teoretiskt sett är mycket viktigare, är att komplexen kan ha oss.

Komplex är knutpunkter i det psykiska livet, vi skulle inte vilja vara utan dem. Vi klarar oss faktiskt inte utan dem, eftersom all psykisk aktivitet då skulle avstanna.

Komplexen utgör uppenbarligen ett slags ofullkomlighet, men att ha komplex pekar inte nödvändigtvis på någon form av mindervärde. Det betyder bara att något disharmoniskt existerar, något icke införlivat och antagonistiskt, kanske som ett hinder, men också som en tändande gnista till större ansträngningar och, kanske, till nya möjligheter att åstadkomma saker.

En viss grad av ensidighet är oundviklig och därmed är också komplexen oundvikliga.

Att ha komplex betyder inte i sig att vara neurotisk, och det faktum att det är plågsamt bevisar inte att det föreligger en patologisk störning. Att lida är inte en sjukdom, det är den normala motpolen till lycka. Ett komplex blir sjukligt bara när vi tycker att vi inte har det.

Ett komplex kan i verkligheten bara övervinnas genom att det helt och fullt tas på allvar. Om vi ska utvecklas vidare måste vi med andra ord ta till oss och enda ner i botten tömma den malörtsbägare som vi på grund av våra komplex har hållit på avstånd.

Biografiska fakta om Gurdjieff

Georgi Ivanovitji Gurdjieff föddes i dåvarande Alexandropol i Tsarryssland, sedermera Leninakan i Sovjetunionen, nuvarande Gyumri i det självständiga Armenien. Detta område är en traditionell kulturernas och religionernas korsväg, där folk, kulturer och religioner mötts i flera årtusenden. Ibland i blodiga konflikter, vi kan ju erinra oss Nagorno-Karabach konflikten som ligger tämligen nära i tiden. Ibland i fredlig samexistens och kulturutbyte.

Det exakta datumet för hans födelse är, som så mycket annat rörande hans personliga förhållanden höjt i dunkel. Ett datum som ibland nämns är 28/12 1877 (1).

Ett annat är 12/1 1866. detta datum finns i ett av hans pass (2). Han hade dock ett flertal pass vilka stundtals motstred varandra.

När det gäller källorna till hans liv, så har vi dels hans egna skrifter som väl får tas med sedvanlig källkritisk distans, dels skildringar av Moore och Webb, vilka får anses som mer kritiska (om än välvilliga).

Källäget rörande hans liv är synnerligen problematiskt och någon riktig klarhet kommer vi sannolikt aldrig att få. Det jag redovisar här är dock en mytisk legendflora som varit en del av den samlade Gurdjieffbilden.

Hans far var av grekiskt ursprung och hans mor armeniska.

Som ett Kuriosa kan nämnas att hans kusin var den berömde skulptören Merkurov som i Ryssland och Sovjetunionen främst var känd för sina dödsmasker av kända personer så som Tolstoy, Lenin, Gorkji och Majakovskji.(3)

Georgi, som var äldst av fyra syskon, levde med sin familj i Alexandropol under sina första levnadsår. Fadern Ioanides var en tämligen välbeställd fåraherde med en viss position i samhället. Familjen drabbades dock av motgångar. En epidemi utplånade fårbeståndet och familjen tvingades att lämna sin hembyggd för att bosätta sig i Kars, som nyligen tillfallit Ryssland i en fred med Turkiet. Här startade Ioanides en liten snickeriverkstad. Familjen drog sig fram, men återfick aldrig sitt forna välstånd.

Kars var en multikulturell stad där en mängd folk med olika religioner och seder möttes. Detta bidrog säkerligen till att öppna unge Georgis ögon för mångfalden och variationen i det mänskliga tänkandet.(4)

En annan viktig inspirationskälla var de uråldriga historier hans far brukade berätta. Fadern var en ashok, en representant för områdets klassiska bardtradition. Gurdjieff kommenterade vid ett tillfälle när han fick höra talas om en nyöversättning av det sumeriska Gilgamesheposet, att detta var en av de berättelser hans far brukade berätta.(5)

Gurdjieff säger i sin självbiografi ”Meetings with remarkable men” att faderns karaktär och förmåga att med stoiskt lugn uthärda alla svårigheter, gjorde ett djupt intryck på honom;

”There stands out in my Memory all the grandur of my fathers calm and the detachment of his inner state in all his external manifestations, throughout the misfortunes that befell him, “(6)

Gurdjieff var redan som barn en nyfiken och receptiv person som hela tiden sökte den verkliga meningen och skeendet bakom det som tycktes ske.

I sin självbiografi återger Gurdjieff några händelser som tycks ha gjort stort intryck på honom. En av dessa är en skildring av hur några av hans kamrater ritade en cirkel i marken runt en pojke som tillhörde Yezidifolket, en sekt i norra Irak och Kaukasus. Pojken blev helt panikslagen och kunde inte ta sig ut, vilket roade de omkringstående. Först när en del av cirkeln suddats ut kunde pojken fly. Detta fick den unge George att börja undra vilka lagar som styr vårt handlande.(7)

En annan incident som verkar ha varit betydelsefull är en bisarr duell med en rival i en kärlekshistoria. Gurdjieff och en annan pojke var förtjusta i samma flicka, vilken uppmuntrade deras rivalitet. De två kontrahenterna kom överens om att de måste avgöra frågan en gång för alla. De beslöt att duellera om de åtrådda, vinnaren skulle få henne. Återstod att bestämma vilken form duellen skulle utkämpas i. En av deras vänner föreslog att de skulle använda sig av ett närliggande skjutfält där armen övade artillerister. Sagt och gjort. Pojkarna smög sig osedda ut på skjutfältet och lade sig i varsin krater. Projektilerna slog ned runt omkring dem och splittret stänkte. Gurdjieff upplevde först hur han förlamades av skräck och dödsångest. Så efter ett tag inträdde en annan känsla, en känsla av att uppleva större sammanhang och ett övernaturligt lugn. Båda pojkarna överlevde äventyret, och blev efter detta de bästa vänner. Flickan, som hela saken gällde, blev helt plötsligt ointressant.(8)

(Att jag särskilt lagt den episoden på minnet beror förmodligen på att den påminner mig om något i min egen förhistoria. Min far var 1944 på Karelska Näset med om världshistoriens ditintills värsta artillerianfall. Hans beskrivning var att det inte gick att särskilja den ena explosionen från den andra, dessa smälte samman till en enda utdragen ton. Efter ett tag slogs hörselsinnet ut, och det som återstod var en vibration. Av hans kompani på ca 60 man var det han och två till som överlevde. Hade inte han överlevt en liknande händelse, så skulle jag inte heller kunna sitta här och beskriva en liknande händelse. Detta sagt som ett tillägg för min egen förförståelse av det jag skriver om.)

vid sjutton års åder flyttade Georg till Georgiens huvudstad Tiblisi. Där studerade han vid prästseminariet.

Under sin ungdom reste Gurdjieff, enligt egen utsago, runt i Mellanöstern, Centralasien och Tibet. Under den här tiden sökte han kunskap om människan och Kosmos och de uråldriga naturlagar som styrde båda dessa aspekter. Han har återgett den här tiden i sin självbiografi. Den ska dock läsas med källkritiska ögon och inte accepteras rakt av. Vissa stycken ger ett tydligt intryck av att vara autentiska, medan andra mer verkar ha till syfte att i allegorisk form lägga fram tankar och idéer.

Enligt vissa uppgifter ska han under den här tiden ha fungerat som ett slags kurir för den underjordiska armeniska frihetsrörelsen, som verkade mot den turkiska överhögheten. Andra utsagor gör gällande att han var agent för Tsarryssland i Centralasien och deltog i det som brukar kallas för ”Det stora spelet”, det vill säga kampen mellan Ryssland och Storbritannien om inflytande i regionen. Han ska dock hela tiden ha varit inriktad på sitt sanningssökande, och verkar ha tagit sina respektive uppdrag mer som ett medel än som ett mål, även om han verkar ha strävat efter att vara så ärlig som möjligt mot sina uppdragsgivare och fullfölja sina åtaganden. Under den här tiden ska han flera gånger ha blivit skottskadad och även råkat ut för livshotande sjukdomar, men alltid klarat sig, om än med ett nödrop.

Tillsammans med några likasinnade vänner bildade han ett litet sällskap, Sanningssökarna, vilka i likhet med honom var övertygade om att det fanns esoteriska skolor, vilka besatt en djupare visdom. Skildringarna av deras gemensamma äventyr är en komplicerad källkritisk historia. Vissa avsnitt ger utan tvivel intryck av att vara äkta, medan andra verkar vara rena skrönor. Detta är ett typiskt drag i Gurdjieffs författarskap. Läsaren ska inte ha något gratis, utan ska tvingas att tänka själv och kritiskt ifrågasätta. Mycket av det som verkar fabelaktigt kan anses vara allegorier där han lägger fram sina teorier och sin världsbild. Även de autentiska styckena kan läsas på flera olika plan.

Från och med 1912 står vi på något mer säker mark vad gäller de biografiska uppgifterna. Något mer säker mark innebär dock i det här fallet ett gungfly, eftersom hans person alltid varit föremål för en vildvuxen legendflora. Vad vi dock med någon så när säkerhet kan sluta oss till, är att han detta år dök upp i Moskva och bildade en liten studiecirkel med elever som var intresserade av vad vi idag skulle kalla för personlig utveckling. Samma år gifter han sig i S:t Petersburg med Julia Ostrowska. 1914 framför han sin balett ”Battle of the magicians”. I den låter han antyda några av sina filosofiska idéer. 1915 ansluter sig P D Ouspensky, författare och filosof med ett särskilt intresse för frågorna om ”Fjärde Dimensionen”, sig till Gurdjieffs grupp.

Under det oroliga revolutionsåret 1917 lämnade gruppen Ryssland och drog sig mot Kaukasus. Först installerade man sig i Essentuki för att senare hamna i Georgiens huvudstad Tiblisi, där Institutet för människans harmoniska utveckling grundades. Under 1920 förvärrades situationen i Georgien på grund av inbördeskriget. Gurdjieff fann för gott att lämna området för gott, och begav sig under många umbäranden och äventyr till Turkiet. Härifrån begav han sig till Västeuropa bland annat Tyskland och Frankrike för att hålla föreläsningar och hitta ett ställe att slå sig ned på. 1922 införskaffade han slottet Prieure des Basses Loges i Fontainbleu utanför Paris. Som ett kuriosum kan nämnas att han hyrde stället av änkan till den advokat som agerat som försvarare i Dreyfussprocessen.(9)

Här fortsatte han med kursverksamheten och återupprättade sitt institut. En av de mer bemärkta gästerna på stället var författarinnan Katherin Mansfield, som avled där 1923.

Vid institutet bedrevs en undervisning som bestod av en blandning mellan hårt fysiskt arbete, gymnastiska rörelser och föreläsningar. Dessutom fick eleverna personliga instruktioner var och en efter vad den behövde. Vad någon behövde var inte alltid liktydigt med vad den önskade. Instruktionerna hade ibland syftet att bryta ned den falska personlighetens försvar mot växande. Gurdjieff ansåg att det ibland behövdes chocker för att få någon att vakna upp och börja arbeta på sig själv.

Efter att ha ådragit sig livshotande skador i en trafikolycka 1924, upplöste Gurdjieff institutet för att ägna sig åt författarskap. Han behöll dock en liten krets med sina trognaste lärjungar omkring sig. Ett verk som tillkom under den här tiden är det mäktiga ”Beelzebubs Tales to his Grandson”. Verket är en skildring av hur den högt utvecklade Beelzebub, som inte är identisk med Bibelns figur med samma namn, utan en god och välvillig varelse, berättar för sin sonson om livet på Jorden, som Beelzebub kunnat följa från en observatörspost på Mars under flera årtusenden. Historien är en civilisationskritisk allegori där Gurdjieff lägger fram sina idéer i skriftlig form för första gången. Tidigare hade han arbetat med föreläsningar och gruppsamtal. Det vi har av hans läror från den tiden härstammar mest från anteckningar och minnesbilder. En av de främsta källorna till den här tidiga delen är Ouspenskys böcker (mer om dessa längre fram).

Boken är tämligen svårläst. Gurdjieff blandar konkreta bilder från livet med allegoriska förklaringar av sina psykologiska och kosmologiska teorier. Han uppfinner med en glödande iver neologier baserade på ryska, armeniska, grekiska och engelska. Han tycks ha haft en medveten strävan att göra verket så svårt att det behövdes beslutsamhet och uthållighet för att ta sig igenom det. Detta berör ett av de mest framträdande dragen inom Fjärde vägen traditionen. Kunskap och insikt är inget värt om det presenteras i en allt för färdigtuggad form. Den kunskap som är verkligt värdefull är den som man själv uppnått genom att konfronteras och brottas med problem. Gurdjieff var heller särskilt angelägen om att värva anhängare i stora massor, utan försökte vid flera tillfällen tvärtom avskräcka ytliga söker som han inte ansåg höll måttet. Han kunde ibland framstå som skrämmande och brutal, i avsikt att utröna om någon verkligen var beredd att utstå de lidanden och umbäranden som var nödvändiga för att kunna utvecklas.

En berättelse som kan tjäna som illustration till detta faktum är den om entomologen som observerade en sällsynt fjäril. Han såg hur den mödosamt strävade att tas sig ut ur puppan. Den kämpade frenetiskt för att bli fri. Till slut orkade han inte se på längre, utan ville hjälpa till. Försiktigt skar han upp ett snitt, så att fjärilen kunde ta sig ut utan att behöva anstränga sig. Som ett resultat av detta blev fjärilen oförmögen att kunna flyga, eftersom det var själva kampen som bidrog till att vitala vätskor pumpades in i vingarna. Som ett resultat av den misslyckade hjälpsamheten gick fjärilen under.

1929 började Gurdjieff företa ett antal resor till USA, där Orage, en av hans mest förtrogne lärjungar, hade introducerat hans läror.(10)

Efter att ha avvecklat sitt institut bosatte sig Gurdjieff i Paris där han höll möten och seminarier i sin lägenhet på Rue des Colonels-Renard. Deltagare i dessa möten bär vittne om hans karismatiska personlighet och förmåga att stundtals förmedla sina insikter på ett näst intill hypnotiskt sätt utan ord. En återkommande observation var den om hans stora och allt genomträngande ögon, vilka upplevdes ha en förmåga att se rakt igenom människor och leta sig fram till deras djupast liggande drivkrafter. Han kunde många gånger vara brutal i sin strävan att väcka sina elever ur deras mentala lättja och få dem att se verkligheten så som den verkligen var med nya ögon.

Det sades att människor som kom till honom fick det som de behövde, vilket inte alltid var i linje med vad de önskade sig.

 Under kriget tycks han ha dragit sig fram dels genom att bedriva terapeutisk verksamhet för alkoholister, dels genom den blandning av pragmatism och svartabörshandel som så många ägnade sig åt vid den här tiden. Han tycks ha varit mycket skicklig på det här området. Hans föreläsningar och seminarier hölls i hans lägenhet, i form av middagsbjudningar. Gästerna förundrades över att det bjöds så rikligt och kräsligt, med tanke på den allmänna livsmedelsbristen under ockupationsåren. Gurdjieff skildras också som en mycket skicklig kock, vilken lärt sig många exotiska rätter under sina resor runt Världen.

Efter det att Ouspensky dött i England, så sökte sig flera av hans anhängare till Gurdjieff i Paris. Den här tiden har av vissa anhängare till FV ansetts som en av de mest uppslagsrika och inspirerade.

Gurdjieff avled 29 oktober 1949. dödsorsaken var cancer (han var hela sitt liv en hängiven kedjerökare.)(11)

Biografiska fakta om Ouspensky

Peter Demianovtch Ouspensky föddes 4 mars 1878 i Moskva i en intellektuell medelklassmiljö. (1) Redan i sin tidiga ungdom intresserade han sig för problematiken med den fjärde dimensionen, en sfär bortom vår vanliga vardag, där många fenomen av övernaturlig karaktär kan härledas till. Ouspensky drog sig fram som författare och journalist och deltog ivrigt i samhällsdebatten. Tiden 1870-1914 präglades av en turbulent samhällsomvandling där det gamla feodala Ryssland språngvis omvandlades till en modern europeisk stat. En process med stora födslovåndor och sociala problem. I den tidens ryska kulturliv fanns en stark underström av ockultism och mystik. Som exempel kan nämnas Madame Blavatsky, teosofins grundare, Kadinsky med sin syn på konsten som en budbärare från den andliga världen, Skrijabin som hade en liknande syn på musik och försökte förverkliga detta i sina kompositioner. Ouspensky kom själv i kontakt med den teosofiska rörelsen och tillhörde den under några år.

Ouspensky skrev några böcker innan Första världskriget, Tertium Organon och

A new modell of the Universe. I dessa tar han upp problematiken med det mänskliga medvetandet ställt i relation till en högre verklighet, vilken vi endast anar i små och sällsynta glimtar. En genomgående tanke är att det skikt av tillvaron som vi i vardagslag benämner som verkligheten, endast är en del av en större helhet som är sammansatt av både tid och rum. Ibland kunde olika nivåer komma i kontakt med varandra, vilket gav upphov till vad vi idag skulle kalla för parapsykologiska fenomen. En tanke som Ouspensky formulerade vid den här tiden var den om den eviga återkomsten, ett motiv som återfinns även hos Nietzsche. Konsekvensen av detta är att man lever om sitt liv flera gånger och upprepar skeendena i det. Han tolkade inte detta som reinkarnation, utan det var exakt samma tillvaro som återkom. Om man dock använder sin tillvaro för att bli medveten, så kan man på så vis i bästa fall få en chans att göra något annorlunda. Det kan vara en liten detalj, som dock kan få konsekvenser. När så nästföljande liv kommer kan medvetandet ha växt och man kan efter ett tag skapa en viss frihet. Ouspensky hävdade själv att han som barn haft känslor av att ha genomgått händelser och förmågan att förutse vad som skulle komma att ske härnäst. Medvetande och självobservation var två viktiga element i processen att behärska sina existenser.

Vid den här tiden började han också med observationer av sina drömmar. Han utvecklade en speciell teknik för att memorera dessa, som bestod i att han dröjde sig kvar i sängen på morgonen och försökte återgå till drömstadiet. Han kom till slutsatsen att de flesta drömmar var fysiologiskt betingade, men att det fanns vissa som hade en djupare mening. Något som han tycks ha tillmätt betydelse är drömmar som innehöll trappor.(2)

Han började även experimentera med sinnesvidgande droger, men fann snart att detta inte var någon framkomlig väg.

En vanlig föreställning inom ockultistiskt orienterade kretsar, då som nu, är att det i en avlägsen forntid fanns en högre kunskap som genom vår tids förfall och materialism gått förlorad för det stora flertalet av nutidsmänniskorna i Västerlandet. Dock ska vissa vishetsskolor på sina håll låtit den övervintra på isolerade platser, ofta i Asien. Ouspensky begav sig i linje med detta ut på en längre resa till bland annat Indien och Sri Lanka. Under dessa upplevde han en del intressanta möten, men blev på det hela taget besviken. Desillusionerad återvände han till Moskva. Här kom han 1915 i kontakt med Gurdjieff och anslöt sig till hans studenter. Samarbetet var inte helt problemfritt, då de två tycks ha haft tämligen olikartade karaktärer.

Gurdjieff gav ofta sin undervisning i en förtäckt och många gånger chockerande form. Detta kan ses som ett led i hans strävan att skaka om sina elever och väcka dem från deras vanliga världs och självuppfattning.

Ouspensky å sin sida, var en intellektuell som strävade efter att uttrycka sig i en litterär och begriplig form. Han hade också vissa svårigheter med att underordna sig Gurdjieffs auktoritära ledarskap och personlighet.

Hursomhelst hyste han dock en tilltro både till Gurdjieffs system och till hans personliga gåvor.

Vid ett tillfälle, under en resa till Finland tillsammans med Gurdjieff och några av dennes anhängare, inträffade en händelse som av allt att döma gjorde ett djupt intryck på Ouspensky, och skakade om hans världsbild. Han upplevde plötsligt att han på telepatisk väg kunde förnimma Gurdjieffs tankar och förde en dialog med denne utan ord. Detta övertygade slutligen Ouspensky om att Gurdjieff var i besittning av övernaturliga gåvor.

Under det kaos som följde på den Ryska revolutionen följde Ouspensky Gurdjieff under hans sejour till Kaukasus. Här skildes deras vägar åt och de återsågs först i Konstantinopel. Ouspensky bosatte sig i London, där han undervisade i Fjärde vägen traditionen. Gurdjieff satte under tiden upp sitt institut i Frankrike. Efter detta kom det till en brytning mellan de två. Ouspensky var fast övertygad om att det system som Gurdjieff förkunnade var sant och riktigt, men började i allt högre utsträckning tvivla på hans person, vilken han mer och mer misstänkte hade tappat greppet om verkligheten. Härefter utvecklade de sig på varsitt håll, i England och Frankrike med varsin grupp anhängare. En av Ouspenskys mer framträdande lärjungar var John G Bennett. En brittisk underrättelseagent han tidigare mött i Konstantinopel.

Under sin tid i England författade Ouspensky boken Fragments of an unknown teaching, senare mer känd under den postuma utgåvans namn från 1947, In search of the miracoulus. Detta verk anses av många vara den bästa introduktionen till Fjärde Vägen Traditionen.

Ouspensky avled i Surrey 2 oktober 1947.

Fjärde Vägen

Med uttrycket Fjärde Vägen åsyftas Gurdjieffs system för utveckling av människans fulla potential. En grundtanke är att människan har tre inre centra, det fysiska, det emotionella och det intellektuella. Hos de flesta människor har ett av dessa centra överhanden och styr deras handlanden och förhållningssätt till omgivningen. Detta är i mitt tycke ett synsätt som i hög grad påminner om den jungianska typologin. Dessa centra har också betydelse för hur man kan arbeta för att utveckla sig på ett andligt plan.

Den första vägen är Fakirens väg. Här eftersträvas en total kontroll över kroppen och dess funktioner i syfte att på så vis nå fram till en högre grad av mänsklig fulländning. Denna väg är förknippad med sträng askes och svåra umbäranden, där den som aspirerar på framsteg måste vara beredd att offra allt annat i tillvaron och endast vara inriktad på sitt mål. Arbete, familj, umgänge och allt annat dylikt som vardagsmänniskan tar för givet får stå tillbaka.

Den andra vägen är Munkens väg. Här står känslorna i centrum. Munken uppfylls helt av kärlek och längtan efter Gud eller en gudomlig sfär. Mycket av det som vanligen skildras inom mystiken ryms inom denna väg. Återigen ställer detta förfaringssätt krav på en speciell livsstil, som kräver isolering och ostördhet för att kunna ägna sig åt de övningar som är förutsättningen för att framskrida på den känslosamma vägen. Även här blir vad vi skulle uppfatta som ett normalt liv en omöjlighet.

Den tredje vägen är Yogins väg. Här står intellektet i fokus. Genom att försöka förstå når yogin fram till sitt mål. Mycket av det som finns inom den gnostiska traditionen kan hänföras till denna sfär, liksom Platons filosofi och skolastiken. Även här krävs avskildhet och avståndstagande från det vanliga normala livet av gemenskap, kärlek och verksamhet.

Fakiren, Munken och Yogin kan alla nå fram till sitt mål på sin respektive väg, men det har sitt pris och sina nackdelar.

För alla tre vägarna gäller att de tar en stor mängd energi i anspråk.

Dessutom så utesluter de totalt, eller till stora delar, ett vanligt liv med allt som tillhör detta.

Vidare så blir resultatet ensidigt och obalanserat.

En fakir har visserligen kanske uppnått en stor grad av självkontroll och förmåga att kunna göra saker. Men detta har vunnits på bekostnad av att de två andra funktionerna, den känslomässiga och den intellektuella, har fått stå tillbaka och blivit atrofierade.

 En fakir kan ha vunnit kontroll över sina kroppsliga funktioner, men saknar känslomässig och intellektuell förståelse för att kunna gå vidare och utvecklas till en fulländad varelse.

En munk kan genom kontemplation och andliga övningar ha nått sitt mål, men saknar kroppslig styrka och intellektuell förståelse.

En yogi kan ha kommit dit han strävat genom intellektuella övningar och filosoferande, men saknar känslor och har en förtvinad kropp.

Gurdjieffs svar på detta dilemma var den Fjärde Vägen, ”The Sly Mans Way”, Den sluge mannens väg. Enligt denna skulle de tre funktionerna fås att arbeta tillsammans i harmoni. På så vis kan ny energi födas som kan användas till transformation. Den Fjärde Vägen är inte på samma sätt som de andra beroende av askes och avståndstagande från det vanliga världsliga livet. Tvärtom är den avsedd att tillämpas mitt i livet där man är och står. De svårigheter som är förknippat med att följa den ses närmast som ett plus, eftersom svårigheter och ansträngningar kan tänkas fungera som en sporre och på så vis bidra till slutresultatet.(1)

Den stora svårigheten med att förändras är enligt FV att se sin situation klart och tydligt och att uppbringa en entydig och hel vilja att genomföra förändringen. Problemet är att vi ofta är ett offer för motstridiga känslor och viljor inom oss som drar åt olika håll. För att beskriva detta berättade Gurdjieff en gång en armenisk fabel;

”Det var en gång en blodtörstig varg som rev många får och beredde människorna i trakten mycket sorg och elände.

Tillslut, jag vet inte varför, fick han samvetskval och började ångra sitt liv, så han beslutade sig för att sluta riva får.

I avsikt att kunna göra som han avsåg på bästa sätt, så gick han till en präst och bad honom hålla en tacksägelsegudstjänst.

Prästen gjorde som vargen bett honom om och vargen stod gråtande och bedjande i kyrkan. Gudstjänsten drog ut på tiden. Vargen hade rivit många av prästens får, så prästen bad därför intensivt om att han verkligen skulle ändra sig till det bättre. Plötsligt tittade vargen ut genom fönstret och såg en hjord med får som drevs hem för kvällen. Vargen började bli nervös och otålig, men prästen bara fortsatte och fortsatte utan att visa något som helst tecken på att vilja avsluta.

Till slut kunde vargen inte hålla sig längre utan skrek;

Skynda dig och kom till slutet präst, annars kommer fåren snart att vara hemdrivna, och jag kommer att bli utan kvällsmat.”(2)

Den här berättelsen belyser det enkla faktum att en person kan säga sig vara beredd att göra stora uppoffringar för att ändra sig, men när det verkligen kommer till kritan och det handlar om dagens middag, så blir det ofta en helt annan fråga med helt andra svar.

För att kunna förstå den väg som Gurdjieff och Ouspensky förordar, så är det nödvändigt att se på den världsbild och filosofi som ligger bakom. Vi ska därför i det här avsnittet titta närmare på världsbild och arbetsmetoder.

Vi börjar med Världsbilden och kosmologin och historien, betraktar därefter synen på människan. Och ser sedan på några av inspirationskällorna till FV.

Kosmologi

Allt som existerar tänks som utflödet från en Urkälla, vilken Gurdjieff kallar ”Solei Absolute”. Utifrån denna emanerar ett utflöde vilket benämns ”Ray of Creation”

(Se illustration)(3)



Detta flöde ger upphov till den verklighet vi lever i. Utflödet är tänkt som en vibration, vilken påverkar materien. Enligt Gurdjieff var allt som existerade av materiell natur. Det ska dock understrykas att hans syn på begreppet materia skiljer sig radikalt från den naturvetenskapliga synen. Likaså skiljer den sig lika påtagligt från den materialism som är förhärskande inom modern västerländsk filosof. Materien föreställs som levande och i besittning av medvetande i olika grad.(4)

Det absolutas materia är den finaste och mest subtila. För varje nivå på skalan sjunker energin i de utgående vibrationerna, och materien blir grövre.

Varje nivå på skalan representerar ett kosmos, som kan ses som en värld i sig. Dessa kosmos som utgår från Det Absoluta har sina egna förutsättningar. De interagerar dock med varandra. De olika kosmosnivåerna är, uppifrån och ned;

· Protokosmos, Det Absoluta

· Ayokosmos, alla världar

· Makrokosmos, Vintergatan

· Deuterokosmos, Solen

· Mesokosmos, planeterna

· Tritokosmos, människans nivå

· Mikrokosmos, atomnivå
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		Cosmos

		Moment of Recognition
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		Electron
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		Earth

		3 1/2 
days

		1 
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		18 
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yr.
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yr.
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yr.
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yr.

		9 1/2
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		Sun

		75 
years
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yr.
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yr.

		8
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		200
 106yr.

		—

		—

		—

		5.612 
yr.



		x 100,000

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Milky Way

		71/2 
106yr.

		700
 106yr.

		13,500
 106yr.

		

		

		

		

		

		5.617 
yr.





		





Illustrationen hämtad från;

http://www.huttoncommentaries.com/Bulletins/InevitabilityOfComingEarthChanges.html

De två sista nivåerna är skilda från den övriga framställningen.

Med varje nivå följer ett antal begränsningar. På den Absoluta nivån råder fri vilja, därefter sjunker graden av frihet, och ett antal begränsningar gör sig gällande. På människans nivå så är vi oftast slavar under vad Gurdjieff kallar för ”The law of accident”. Detta innebär att vi för det mesta inte är herrar över våra öden, utan att vi mekaniskt reagerar på det som händer oss.

Det finns, enligt FV, lagar som styr det mesta som händer i universum. Dessa är så pass viktiga att de förtjänar ett särskilt studium.

Lagen om tre

Lagen om tre innebär att det i allt som sker finns tre verksamma krafter;

· Aktiv (Holy affirming)

· Passiv (Holy denying)

· Utjämnande (Holy reconciling)

Detta påminner i hög grad om de tre gunas i vedisk filosofi, Raja Tamas och Satva. Dessa krafter finns i alla processer. Ett exempel som nämns är tillredningen av bröd. Här är vatten och mjöl, den passiva principen och det färdiga brödet den aktiva. För att komma till det resultatet behövs då en utjämnande faktor, som i det här fallet är elden på vilket brödet bakas. De olika krafterna är situationsbundna och kan i en annan situation uppträda som någon annan kvalité

Det går att tänka sig att mjölet, som här var den passiva principen i ett annat läge kan vara den aktiva. Om axet är den passiva faktorn och malningen den utjämnande blir följaktligen mjölet den aktiva.

Denna lag kan beskrivas som att en kraft aktiverar, en annan motstår och en tredje utjämnar och fullbordar interaktionen mellan de två andra. De tre krafterna formar en treenighet som skapar nya fenomen.

Inom naturvetenskapen arbetar man ofta med två krafter, påverkan och motstånd, feminint och maskulint och så vidare, men detta perspektiv kommer inte så ofta till tals.

Ett exempel från fysiken kan vara det hur atomkärnan interagerar med elektronen. Båda dessa förenas till en atom av ett elektromagnetiskt fält som tillsammans med de andra aspekterna bildar atomen.

Ett annat exempel kan vara interaktionen mellan lärare och student. Läraren är den aktiva principen, studenten den passiva och undervisningen den utjämnande. Studenten har lärt sig något, och inom honom finns de möjligheter han kan utveckla genom att använda sina kunskaper. Här kan vi också se ytterligare en sida av lagen om tre. Det högre blandar sig med det lägre för att aktualisera mitten. Här kan man tala om ett slags ”involution” från de högre stadierna ner till de lägre en nivå under. Involution är i det här fallet att se som ett komplement till evolution.

Läraren förklarar på ett så enkelt sätt som möjligt för att dra upp sin elev till nästa nivå.

En annan liknelse kan vara den mellan en punkt, aktiv, en yta, passiv och rymd som en tredje utjämnande aspekt vilken tillsammans med de andra skapar ett tredimensionellt objekt.

Det faktum att rymd i sig är svårt att få syn på gör att vi ofta glömmer bort den och faller in i ett dialektiskt tänkande som får oss att fokusera på två krafter. De här mönstren är inte alltid helt lätta att observera, eftersom de inte är i fas med vårt vanliga tänkande.(5)

Ytterligare ett exempel är de i naturen så vanliga spiralmönstren. Dessa återfinns i iskristaller, DNA och snäckors form. En aktiv kraft skjuter uppåt, en passiv bjuder motstånd och spiralen blir det förenande resultatet.

Solen utövar genom gravitation ett begränsande motstånd på planeternas aktiva önskan att röra sig efter en rak linje, resultatet blir Solsystemet. Exemplen skulle kunna mångfaldigas.

Lagen om tre är det första som manifesterar sig i skapelseprocessen efter att den har utgått ifrån Det Absoluta. På den högsta nivån finns endast en lag, den fria viljan. Därefter ökar genom Lagen om tre, antalet lagar på varje nivå i kedjan med det dubbla. Vi på Jorden lyder under 48 lagar. På Månen, som är den lägsta nivån handlar det om 96 lagar, det vill säga total ofrihet.

Ett av målen med människans uppvaknande är att arbeta sig upp, bit för bit, på stegen och handla mer och mer fritt, vartefter som hon kan frigöra sig från fler och fler lagar.

Lagen om tre är tänkt att uppenbara sig i alla aspekter av tillvaron, allt ifrån universums manifestation till händelser runt omkring oss i vår vardag. Genom att känna till och studera den lagen kan vi enligt FV komma till en större förståelse av verkligheten, och på så vis i ett bättre läge att arbeta på oss själva och att åstadkomma en frigörelse från de begränsningar som hindrar oss att växa till riktiga människor, det vill säga människor som förverkligat sina inneboende möjligheter.

Lagarna kan också ses som tillämpliga på det andliga sökandet. Låt oss ta ett hypotetiskt fall med en man som önskar sträva efter förståelse och klarhet.

Lagen manifesterar sig i hans önskan att uppnå en högre nivå av medvetande. Hans ansträngning och beslut är den aktiva principen. Han har dock ett motstånd mot att gå vidare. Lättja och invanda tankemönster som inte så gärna vill låta sig rubbas försöker stävja hans inriktning.

Här träder dock den tredje kraften in som kunskap i kombination med uppmärksamhet. Han vet att genom att arbeta mot sina mål, även när han känner ett inre motstånd mot detta, så kan han dra nytta av det genom att observera sig själv.(6)

Nu är det naturligtvis inte så att det positiva eller önskade resultatet alltid i alla lägen är det som blir utfallet. I vissa lägen kan den ena eller andra kraften ta överhanden. Det kan ju vara så att jag befinner mig i situationen att jag borde gå upp ur sängen. En del av mig, mitt slöare jag, vill dock ligga kvar och dra sig ett tag till. Kunskapen och insikten om vad som händer i det fall att jag ligger kvar kan här träda in som den tredje kraften och få mig att gå upp. Men det kan också dessvärre bli det utfallet att den slöa kraften tar kommandot, med resultatet att jag ligger kvar och somnar om.

Principen går väl även att tillämpa på uppsatsskrivande. Jag kan ha en aktiv impuls att jag borde korrekturläsa och granska den här uppsatsen innan jag släpper den vidare. En slö impuls säger att det går säkert bra ändå, du har slitit nog med den. Här träder dock den tredje kraften in i form av medvetandet om vilka trevliga kurskamrater och vilken sympatisk handledare jag har. De är alla värda något bättre än ett halvfärdigt fuskverk, så jag anstränger mig lite extra för att få till något bra. Sedan är det naturligtvis upp till andra att bedöma vilken princip som gått segrande ur striden.

Den här trialektiken kan givetvis leda vidare till andra processer byggda på samma lag. Det som är den tredje kraften i ett fall kan högre upp på skalan bli den aktiva eller passiva aspekten.

Processen med själverinrandet, som intar en så viktig plats inom FV kan också beskrivas i dessa termer.



Här flödar energin i en riktning eftersom det här handlar om att betraktaren observerar trädet. Han har dock inget medvetande om sig själv så som betraktare. Detta är det vanliga förhållandet i vardagen, vi betraktar, men glömmer bort att vi är betraktare.



På nästa diagram har det inträffat en förändring. Betraktaren lyckas med att komma ihåg sig själv, och betraktar inte bara trädet utan även hela processen där han även betraktar sitt eget betraktande. Detta symboliseras av den dubbelriktade pilen.





Illustrationerna hämtade från: http://www.angelfire.com/ca3/gurdjieffsufi/remembrance.html

Här träder en tredje högre kraft in det är i den här illustrationen Solen, vars strålande ljus möjliggör observationen. Det kan även vara en lära eller en lärare eller högre andliga makter. I den här situationen är det möjligt att nå fram till ett tillstånd av sant observerande och kunna ta till sig det. Detta måste göras i den situationen och införlivas i ens väsen. Genom att öva sig i detta kan man arbeta sig upp till en annan form av medvetande som ligger på en högre nivå. (7)

Lagen om sju

Lagen om sju är enligt FV den lag som föreskriver hur skapelsen fortlöper. Den kallas ibland också för lagen om oktaven. Som vi såg tidigare är Världens, eller snarare de olika världarnas, upphov ”Ray of Creation”. Från en urgrund emanerar den impuls som sätter igång skapelseprocessen. Enligt Gurdjieff är allt som existerar av materiell natur. Denna materia är dock av en helt annan natur en vad som naturvetenskapen vanligen tänker sig den. Materia och energi är egentligen två olika sidor av samma sak. Processen orsakas av att vibrationer löper genom alla de olika planen i skapelsen.

Vibrationerna löper dock inte kontinuerligt, utan det finns mellansteg där de avtar i intensitet.

 På en högre nivå, det vill säga närmare källan, är materien förfinad och upphöjd långt bortom vår fattningsförmåga. För varje steg nedåt blir den grövre och grövre vilket också innebär att graden av frihet minskar stegvis. Gurdjieff gör en liknelse med musiken, och kallar ibland den här lagen för lagen om oktaven. Oktaven är indelad i sju steg och inträdet till nästa oktav. Gurdjieff använder sig av tonerna do, re, mi, fa, sol, la, si och sedan återigen do.

En viktig poäng är att en oktav alltid måste vara sjunkande eller stigande. Om inget inträffar sjunker den till sin lägsta nivå. Om den utsätts för något slags chock så kan den komma att stiga. Oktaver finns på olika steg i skapelsen. Dels på den kosmiska helheten som sådan, dels på varje underavdelat steg på den och flera underavdelade nivåer inom dessa. Det här är också en lag som påverkar oss i dagliga livet. En människa som befinner sig i ett omedvetet tillstånd lyder under lagen om tillfälligheter, han har ingen kontroll över sitt liv, saker bara händer med honom. Den som har börjat vakna har dock en högre grad av frihet. Han kan låta oktaven påverkas av en avsiktlig chock, och på så vis vinna en större grad av frihet att utvecklas. Konsten är att ta sig över intervallerna mellan tonstegen.

Ingenting kan förbli på en nivå någon längre tid, en förändring kommer oundvikligen att äga rum, och det kan antingen vara fråga om att stiga eller att sjunka. Horisontella rörelser är högst tillfälliga och villkorade. Det här är ett av nyckelbegreppen inom FV. Man får ingenting gratis, utan måste göra en ansträngning för att kunna utvecklas. Detta är en obekväm sanning som det krävs ett medvetet beslut och en enveten strävan för att kunna följa. Vi har hela tiden att kämpa mot vår inneboende inertia.



Illustrationen från; http://www.rahul.net/raithel/otfw/93article.html?19,25

Diagrammet visar hur en rörelse, det kan vara av vilket slag som helst, allt ifrån dynamiken inom en grupp till universums utveckling, först är på väg nedåt från det högre till det lägre. Där utsätts det för något slags chock som får den att ändra riktning.



Illustrationen från; http://www.quartavia.org/inglese/ottave.htm

I en oktav är det två steg som måste överbryggas, det mellan do och si samt det mellan fa och mi. I det första fallet mellan do och si så handlar det på den universella skalan om Det Absolutas vilja som överbryggande faktor.

Mellan fa och mi, där vi har kommit ned till Jordens nivå, så rör det sig om biologiskt liv, vilket spelar en egen roll i världsutvecklingen.

Den här lagen som Gurdjieff med sin speciella förkärlek för neologier, benämner med det enkla ordet heptaparaparshinokh, går som sagt igenom alla plan av vår tillvaro. Den finns i stigande och sjunkande varianter. Mycket av dess ursprung kan sökas i den klassiska filosofin. Pythagoras arbetade ju som bekant mycket med toner och deras matematiska samband. Tanken på att krafter som danar Världen utgår från en högsta Absolut nivå, och sedan steg för steg tar en allt grövre form, återfinns hos Platon i Timaios. Detta verk har haft ett oerhört inflytande på all västerländsk filosofi och vetenskap allt sedan dess. De här tankarna vidareutvecklades under senantiken av neoplatonikerna, särskilt av Plotinos.

En intressant parallell med utflödet i form av en skapande impuls genom olika stadier är det träd som brukar användas inom kabbalismen.





Illustration från; http://en.wikipedia.org/wiki/Sephirot

Det nya i Gurdjieffs tolkning av utvecklingen, är att han pekar på att det finns en öppenhet vilken i sig innebär en risk. De tidigare här nämnda filosofiska systemen har betonat utvecklingens harmoniska aspekter. Gurdjieff betonar att saker inte går åt rätt håll med automatik. De mekaniska lagar som styr tillvaron står sig släta mot de diskontinuerliga tonstegen i oktaven. Påverkas inte utvecklingen av en medveten chock, så sjunker energin till en lägre nivå.





Illustrationen från; http://www.quartavia.org/inglese/ottave

Detta påminner i hög grad om Termodynamikens andra lag, den om entropi. Denna lag säger att energi tenderar att gå från ett strukturerat till ett mer kaosartat tillstånd. Ur mänsklig synvinkel betyder detta att energin går från ett för oss användbart stadium till ett oanvändbart. För att bryta denna trend krävs en aktiv insats av något slag.

(8)

Det biologiska livet på Jorden är ett sådant exempel på negentropi. Egentligen skulle energin sträva efter att sprida sig likformigt över sitt disponibla utrymme, men det biologiska livet finns till tack vare att det går emot den principen och ackumulerar energi och binder upp den på ett sådant vis att det kan utnyttja det för sina egna syften. Det biologiska livet lyckas också med att fortplanta sitt koncept över generationerna och modifiera det vart efter som omgivningen ställer nya krav.

Detta rimmar tämligen väl med Gurdjieffs synsätt.

Vi tenderar att alltid se naturhistorien i termer av utveckling och se detta som det naturliga och självklara. Enligt FV är detta dock långt ifrån någon självklarhet, det finns inga självklarheter, bara en vana att inte ställa de rätta och obekväma frågorna. Utveckling är något som förutsätter öppenhet, och för att få möjligheterna som öppenheten för med sig, så måste man också betala ett pris för detta, och det priset är risktagningen. Vi har ett fokus på de livsformer som utvecklats, men glömmer ofta de som det inte lyckades. Skapelsehistorien består inte bara av evolution, utan också av degeneration.

Upphöjer man det här synsättet till en kosmologisk nivå så hamnar man i den antropiska principen. Denna är svaret på frågeställningen om liv i universum. FV har sitt särskilda svar på denna fråga, men det ska vi återkomma till senare.

Den antropiska principen finns i två varianter;

· Den svaga, som säger att där det finns möjligheter för liv, så kommer det att utveckla sig.

· Den starka, som säger att Världsalltet är designat för att härbärgera liv.

Man kan tänka sig den som svaret på frågan ”Hur kommer det sig att Världen är så förunderligt inrättad att det förekommer liv?”

Svaret skulle då vara;

”Tja, vore det inte så förunderligt inrättat som det vore, så skulle du inte heller vara här och kunna förundra dig.”

Det är ju fullt tänkbart att vårt universum endast är ett av flera. I vissa har det utvecklats liv, i andra inte. Där det har utvecklats liv, så förs det diskussioner om livet och Kosmos. Denna öppenhet är förutsättningen för att någon utveckling över huvud taget ska kunna ske. Problemet är bara att vi ofta tar det som är för något självklart, och som sagt begreppet självklart är något som på goda grunder kan ifrågasättas kritiskt.

Likaså finns det en intressant spänning mellan entropiprincipen och det som vi i lite svepande ordalag brukar benämna som naturens ordning. Det som vi observerar och förundrar oss över i naturen är ofta de mönster och den symmetri som uppträder där. Denna observerade ordning är egentligen ett brott mot entropin, vilken föreskriver att atomerna ska sträva efter att fördela sig jämt över det utrymme som står dem till buds. Resultatet skulle i så fall bli en jämn och död fördelning, ett kallt intet utan liv. I många skapelsemyter beskrivs det som att Gud eller gudarna skapar ordning ur kaos och på så vis danar Världen. Om man däremot utgår från kaosteorins syn, så skulle formuleringen bli den omvända. Här skulle det snarare handla om att Gud eller gudarna bröt en död och steril ordning, och på så vis skapade ett kreativt kaos där liv fick en möjlighet att spira. I kaos uppstår dock en ordning som följer sina lagar på tvärs mot den överordnade principen om entropi. Man skulle väl även om man så önskar kunna beskriva det hela som en kamp mellan två slags jämvikt, en steril och en dynamisk. Den dynamiska jämvikten innebär att olika krafter och strävanden stöts och blöts mot varandra för att slutligen uppnå något slags jämviktsläge. Detta jämviktsläge är dock tillfälligt och villkorat, det är ingen självklarhet, utan måste hela tiden återupprättas på nytt.

Detta synsätt överensstämmer i mitt tycke i hög grad både med Gurdjieffs och med Jungs naturfilosofiska syn.

En av huvudpoängerna i FV är att det finns olika nivåer av tillvaron, och att man på dessa olika nivåer står under olika slags inflytande. Ju högre upp man arbetar sig, dess högre slag av inflytande och finare vibrationer påverkas man av. Här handlar det i viss mån om att spela ut en naturens ordning mot en annan.

Gurdjieff sade vid ett tillfälle att Arbetet (The Work) på ett plan innebar en strävan att i viss mån gå emot Gud och Naturen.

Med detta menas att processen mot frigörelse innebär att man går emot det vanliga flödet i naturen, vilket i likhet med vatten söker sig nedåt. Detta sker dock på ett annat plan inom naturens ramar.

Lagen om ömsesidigt upprätthållande

Lagen om ömsesidigt upprätthållande förklarar varför Världen blev till. I begynnelsen insåg Gud att Det Absoluta var sårbart på grund av tidens skadliga och nedbrytande inflytande. Han skapade då Universum, till vilket tiden förvisades. Denna lag, som Gurdjieff också benämner Trogoautoegocrat, stadfäster att Universum upprätthålles av ett gemensamt utbyte av substanser, och detta förhindrar att Det Absoluta drabbas av tidens (The Merciless Hieropass) negativa verkningar så som förändring, förfall och död. Det biologiska livets roll i dessa sammanhang är att fungera som ett instrument för transformation av kosmiska energier.

Att människan formades på Jorden var med syftet att strålning och energier ska sändas till Månen, som efter hand kommer att utvecklas till en himlakropp med samma egenskaper som Jorden har idag.

Själva iden med den skapade tillvaron är alltså att freda det absoluta från tiden. Själva den tankegången har intressanta paralleller inom manikeismen, en gnostisk religion från senantiken, vilken förenade drag från kristendom, buddhism och zoroastrism. Här handlar det om att Det Absoluta, som är upphöjt över materien och tid och rum, skapar det som blir upphovet till Världen som ett led i kampen mot mörkret och ondskan som började bli ett hot. På grund av detta så skedde en sammanblandning av ljus och mörker, och tillvarons mening är att försöka befria så mycket som möjligt av ljuset från materiens grepp, så att det kan återvända till Det Absoluta, som är ren ande. Denna religion spreds över det forna Perserriket, och var under 800-talet även etablerad i Centralasien. (Hans Jonas sid 206-237). vi kan erinra oss att Gurdjieff sade sig ha tillbringat mycket tid i dessa trakter, och där besökt tempel och visa män. Denna lag har påfallande stora likheter med modernt ekologiskt tänkande där allt ses som ett stort sammanhang av ömsesidigt beroende. Ett exempel på detta perspektiv är James Lovelock och hans Gaiahypotes.

Den här tanken betraktar hela Världsalltet som en enda jättelik organism med underavdelningar. Dessa underavdelningar har ett visst mått av autonomi, under de två lagarna om sju och tre. Varje nivå har sin överordnade oktav och oräkneliga underoktaver, var och en på sitt område.

Enneagrammet

Enneagrammet kan ses som en symbol vilken i sig förenar de båda lagarna om tre och sju.





http://sv.wikipedia.org/wiki/Enneagram

Enneagrammet är sammansatt av en cirkel, en triangel och en figur som byggs upp av punkterna 1-4-2-8-5-7. Cirkeln står både för en företeelses enskilda existens och för en process av evig återkomst. Triangeln med punkterna 3-6-9, representerar lagen om tre. Punkterna i den står dock också för avdelningar i oktaven. 9 representerar första och sista Do, punkterna 3 och 6 de ställen där det behövs en chock för att hålla liv i flödet. Figuren 1-4-2-8-5-7 står för oktavens flöde. Ordningen har etablerats genom uträkningen 1/7 = 0,142857. om cirkeln står för enheten, så står den här figuren för mångfalden inom enheten.

Enneagrammet kan som sagt förenas med oktaven. Resultatet blir då:



punkterna 3 och 6 är de ställen där det fordras en chock för att föra utvecklingen vidare. Det är här värt att notera att chockpunkten 6 inte ligger på samma ställe som i den vanliga oktaven, där den är placerad mellan si och do.

Gurdjieff hävdade att enneagrammet var en universell symbol, den fundamentala hieroglyfen i ett universellt språk. Den har lika många betydelser som det finns nivåer inom människan. Den är ett diagram över evig rörelse.

Gurdjieff använde symbolen i sina dansövningar, där eleverna fick röra sig i mönster som baserats på tecknet.

Fjärde Vägens rötter

Frågan om ursprunget till FV är en lång och komplicerad historia, som med god marginal skulle spränga ramarna för den här uppsatsen om man på allvar satte sig för att penetrera den. Detta stycke får tas för vad det är, en kortfattad och översiktlig orientering.

Enligt FV själva, så är deras läror en del av en uråldrig tradition, vilken förvaltats av hemliga skolor i Centralasien. Detta får dock stå som en öppen utsaga tills förekomsten av dessa skolor kan verifieras av någon oberoende och opartisk observatör.

Även om mycket av FV är en skapelse av Gurdjieff och Ouspensky, så var det dock inget som uppstod i ett vakuum.

För att kunna förstå FV som historiskt fenomen så är det nödvändigt att sätta in det i sin samtida kontext. Tsarryssland kring sekelskiftet mellan 19 och 20 århundradet var en tid av turbulent förändring. Ny teknik och vetenskap trängde in i vardagen och satte många traditionella uppfattningar och värderingar i fråga. En reaktion på detta ett uppflammande intresse för ockultism och mystik. Diverse esoteriska grupper och tidskrifter såg dagens ljus. Ett exempel på detta är teosofin, som grundades av Madame Blavatsky. Den utvecklades visserligen mest i Nordamerika och Västeuropa, men hade ett starkt inflytande även i Ryssland. Teosofin utgör i mångt och mycket grunden för en stor del av de tankar som vi brukar föra in under samlingsrubriken New Age.

Ett inslag i teosofin som ligger nära Gurdjieffs tänkande är den om en skapelse vilken emanerar från en Urgrund i form av en världsskapande impuls. Detta ligger nära Gurdjieffs tankar om ”Ray of Creation”.

Sedan finns det givetvis stora skillnader Teosofin betonar till exempel starkt tanken på reinkarnation som ett allmänt förekommande fenomen. FV erkänner visserligen att detta är något som existerar som en möjlighet, men att det absolut inte är någon självklarhet i alla tänkbara fall.(1)

Ytterligare en källa är uppenbarligen medeltidens och renässansens ockultism och mystik. En person som nämns här är Ramon Lull 1232-1315, vars användande av symboler för att förklara sammanhang fick stor betydelse.

En annan tänkare är Robert Fludd 1574-1637.

Boris Mouraieff har hävdat sambanden mellan Gurdjieffs tänkande och esoteriska traditioner inom de östliga kyrkorna. William Patterson redogör för de här förhållandena i sin bok ”Taking with the left hand”. Han tar dock själv kraftfullt avstånd från Mouraieff, vilken han beskyller för att ha förvanskat Gurdjieffs läror i eget syfte. Hela hans bok har en underton av att vilja slå vakt om ett slags apostolisk tradition utgående från dem som samlades vid Gurdjieffs dödsbädd. Hans bok är synnerligen initierad, men ger stundtals ett dogmatiskt och mästrande intryck, en slags ambition att värna om den rätta läran.

Det går dock inte att komma ifrån att mycket av det som återfinns i Gurdjieffs böcker i viss mån står på en i varje fall delvis kristen grund, även om denna grund mycket starkt skiljer sig från den gängse tolkningsmallen. Bland annat hävdar han att Judas var Jesus högst älskade och mest utvecklade lärjunge, som tog på sig uppdraget att ange Jesus för att dennes uppdrag skulle kunna fullgöras. De två ska enligt Gurdjieff vid detta tillfälle ha handlat i fullt samförstånd.

Gurdjieff ägnade sig under sin barndom och tidiga ungdom åt studier under prästerlig ledning. Han nämner i ”Meetings with remarkable men” Fader Dean Borsh. Det är, som så mycket annat i Gurdjieffs böcker, osäkert om detta var en historiskt verklig och existerande person, eller en litterär skapelse med syfte att verka som språkrör för Gurdjieffs egna tankar, eller eventuellt en gestalt komponerad av ingredienser från flera personer som sammanfogats i detta syfte. Gurdjieffs litterära stil, där han friskt blandade korrekta och rimliga passager, vilka bär en stark prägel av att vara äkta och självupplevda, med material som uppenbarligen är av uppdiktad eller allegorisk karaktär, skulle kunna få även en härdad personhistoriker att brista ut i gråt (något som Gurdjieff säkerligen inte skulle ha haft det minsta emot.)

Något som Borsh tillskrivs, är att han starkt betonade sambandet mellan kropp, själ och sinne och att dessa måste utvecklas harmoniskt. Detta blev också en av hörnstenarna i Gurdjieffs syn på människan.(3)

En möjlighet är att Borsh, om han nu var en existerande person, även hade kännedom om hesychasm, den kombination av meditation och bön som praktiseras inom östkyrkan. En intressant aspekt med denna är att den ska tänkas som placerad i hjärtat. Detta påminner i hög grad om vissa övningar som Gurdjieff förespråkade med riktad uppmärksamhet.(4)

I sina memoarer beskriver Gurdjieff också hur han och några likasinnade besökte kloster i Mindre Asien och där förvärvade kunskaper. Ett annat centrum för vishet som brukar åberopas är klosterkomplexet Mount Athos i Grekland.

Den Syrisk-Ortodoxa kyrkan äger en esoterisk tradition, som har rötter tillbaks till urkristen tid. Den har enligt vissa också en koppling till vissa gnostiska traditioner och astrologen Bardesanes. (5) denne var förutom sina astrologiska intressen även kunnig om indisk filosofi och religion.

Gnosticismen går igen i mycket av vad Gurdjieff lär. Vi har redan tidigare stött på likheterna med hans skapelsemyt och manikeismen.

Enligt den manikeiska doktrinen hade delar av det upphöjda andliga ljuset blivit fångat i denna vår låga och tarvliga materiella värld. Syftet med världsdramat var att befria dessa ljuspartiklar genom att Solen drar till sig dessa och för dem högre och högre upp till de rent andliga sfärerna. Människan kan genom sin livsföring bidra till att ljuspartiklar frigörs. Genom att delta i den processen bidrar människan aktivt till sin egen frälsning. (6) Detta påminner ju i hög grad om Gurdjieffs tes om att bidra till Naturens ordning och på så vis få ett litet överskott som man kan förvalta till sin förädling. Även om förutsättningarna här är lite annorlunda så är likheten ändå påfallande. En viktig skillnad är att Gurdjieff inte delade gnostikernas aggressivt negativa inställning till materien. Han menade, som tidigare påpekats att allting var materia, och att skillnaden mellan konkret greppbar materia, till exempel i form av en sten, och Gud, inte var någon grundläggande artskillnad, utan en fråga om grad och skala. Det är dock åter på sin plats att påminna om att det som Gurdjieff menar när han talar om när han tar ordet materia i sin mun, är något som i hög grad skiljer sig från det begrepp som den naturvetenskapliga fysiken laborerar med. Den upplever till skillnad från Gurdjieff materien som något dött och själlöst. Den gurdjieffska synen på materia närmar sig tvärtom panteismen, och ser allt som existerar som besjälat, dock på olika skalor och med olika grad av medvetenhet. Den binära oppositionen ande-materia existerade inte för honom, och han godtog inte den problemformuleringen.

Det går att se på liknande sätt på skillnaden mellan begreppen naturligt-övernaturligt. Det går att hävda den tesen att det inte existerar någonting övernaturligt, allt som existerar är naturligt, ingenting svårt eller kontroversiellt med det. Vad många dock menar när de använder sig av begreppet naturligt är i själva verket sådant som överensstämmer med den för tillfället rådande naturvetenskapliga världsbilden, och det är något helt annat. Den utgör på sin höjd en liten delmängd av det större begreppet naturen, som den inte har någon möjlighet att ge en heltäckande bild av. Detta inte sagt i något förklenande syfte, bara ett konstaterande av realiteter.

Det är här även intressant att notera att det manikeiska inflytandet av vissa anses ha gjort sig gällande hos paulikanerna, en sekt som under senantiken och tidig medeltid hade ett fäste i de område som idag är nuvarande Östra Turkiet särskilt då bland armenierna. De två rörelserna var inte identiska, men rörde sig inom en föreställningsvärld som i stora stycken tog intryck från varandra, vare sig man bejakade dessa intryck eller polemiserade emot dem. (7)

Konceptet med att mänskligheten sover och inte är medveten om den riktiga verkligheten är ytterligare ett gemensamt drag mellan gnostikerna och Gurdjieff. Människosjälen beskrivs som en fånge, vilken irrar omkring i den materiella världen utan att kunna finna vägen ut. Liknelser som sovande och drucken används flitigt. Människans situation är svår, men dock inte hopplös. Det finns en möjlighet att lyssna till ett rop från högre nivåer som kan tjäna till att medvetandegöra själen om dess riktiga situation och en möjlig väg ut ur den.(8)

 Detta tema kommer särskilt tydligt i dagen i ”Sången om Pärlan” som förekommer i Thomas-akterna. I denna berättelse skickas en prins på ett viktigt och farligt uppdrag. Han ska hämta en pärla som vaktas av en orm. Han blir biten av ormen och förlorar på grund av detta minne så till den grad att han inte bara glömmer sitt uppdrag, utan också sitt namn och sitt ursprung. Han börjar leva ett nytt och ovärdigare liv än det han egentligen var ämnad för. Hans föräldrar får vetskap om hans öde och sänder ett bud till honom där han blir upplyst om vem han är och vad han har att göra. Upplyst av detta kommer han till sans igen och inser sin sanna situation. Han utför sitt uppdrag och återkommer hem där han hyllas.(9)

Det ska dock här noteras en viktig skillnad mellan gnostikerna och Gurdjieff. I den gnostiska varianten är själen fånge och ska väckas. Gurdjieffs utgångspunkt är att själen inte existerar mer än som en potentiell framtida möjlighet. Det är upp till var och en att själv skapa sin själ, det som ska väckas är en längtan efter att växa. Oavsett vilket av dessa perspektiv man betraktar situationen ur, så är dock resultatet att människan inte är medveten om sin sanna situation. Detta tema kan betraktas som en arketyp, det återkommer gång på gång i mytologi och litteratur

en klassisk historia är den om den taoistiske filosofen Chuang-Tze, vilken har en intensiv dröm där han med stor inlevelse drömmer att han är en fjäril som flyger omkring från blomma till blomma. När han sedan vaknar har han svårt att avgöra om han är en människa som har drömt att han varit en fjäril, eller om han är en fjäril som drömmer att han är en människa.

Det här temat återkommer också i populärkulturen. Inom filmen så har vi Total recall med Arnold Schwarzenegger. Här beskrivs hur huvudpersonen blir indragen i en komplicerad historia med falska inplanterade minnen. Den baserar sig på en berättelse av Phillip K Dick, som ofta använder sig av liknande upplägg.

Ett annat exempel från filmens värld är Matrix trilogin. Här skildras en värld där sovande människor utnyttjas av maskiner som tappar dem på energi. Världen blir inte den samma för den som lyckats vakna från sin dvala. Detta går mycket i linje med Gurdjieffs tankar om att syftet med människans liv inte villkorslöst är hennes eget. Liksom Gurdjieff anser att naturens mening är att det biologiska livet ska ha som syfte att överföra energier, så existerar människorna här för andra syften än sina egna.

Ett viktigt gnostiskt citat vilket har koppling både till Jung och till Gurdjieff, lyder som följer;

”När ni skapar detta i er, skall detta som ni har rädda er. Om ni icke har detta i er, skall detta som ni icke har i er, döda er.(10)

Detta är kopplat till insikten om att sökandet efter sanning och kunskap leder varje människa in i en svår process på grund av att man har att kämpa mot ett inre motstånd. Detta motstånd är det motstånd mot förändring som tar sig uttryck i att delar av psyket, eller för att använda Gurdjieffs terminologi vissa del-jag, inte önskar den förändring som vore gynnsam för människan som helhet, och därför på diverse utstuderade sätt försöker sabotera det som hotar nuläget. I citatet betonas behovet av att skapa något inom sig, en själ eller en insikt. Det är rimligt att detta yttrande är något som både Jung och Gurdjieff skulle vara beredda att skriva under på.

Gnostikern Silvanus, vars Läror var en av de texter som 1945 återfanns vid Nag Hammadi i Egypten. Bakgrunden till detta fynd är tämligen fantasieggande. En egyptisk bonde vid namn Muhammed hade upptäckt några papyrusrullar i en grotta. Strax efteråt tog han tillsammans med sin bror hämnd på deras fars mördare, och åt som i ett rituellt led i hämnden upp dennes hjärta. Eftersom Muhammed oroade sig för att polisen som undersökte mordet skulle finna böckerna och beslagta dessa. Han bad därför byprästen att förvara dem hos sig. Där fick en lärare syn på dem och insåg att de kunde ha ett visst ekonomiskt värde. De hamnade först på svarta börsen och därefter vidtog en rad turer där bland annat Jung-fonden i Zürich var inblandad.

Det måste väl sägas vara en ganska svindlande tanke att ett ritualmord bidrar till att öppna porten till en förlorad tankevärld. Ett värdigt uppslag för en äventyrsbok.(11)

Åter till Silvianus:

”Upphör med den sömn som ligger tung på er. Bryt upp ur den glömska som fyller er med mörker. Varför följer ni efter mörkret, fastän ljuset ligger inom räckhåll för er? Visheten kallar på er, ändock åstundar ni dåraktighet. En dåraktig man går på de vägar dit varje lidelses begär för. Han flyter omkring i livets begärelser och har gått i kvav. Han är likt ett skepp som vinden kastar hit och dit, och lik en lös häst som icke har någon ryttare. Ty den behövde ryttaren, som är förnuftet. Framför allt annat, känn dig själv.”(12)

Kampen mot sömnen och okunnigheten uttrycks här i en synnerligen explicit form.

Ett annat viktigt gnostiskt drag är tanken om olika människotyper. Gnostikerna delade in mänskligheten i tre klasser;

· Hyliker. Dessa var rent materiella och fjärran från sanningen och den sanna andliga verkligheten. Detta stadium kännetecknas av att själen är en fånge i materien. En hyliker kan beskrivas som en sömngångare eller som en zombie. Kroppen rör sig och reagerar på stimuli, men själen befinner sig i ett sovande tillstånd. För denna personlighetstyp hyser gnostikerna inte mycket hopp.

· Psykiker. Dessa hade börjat sträva mot en högre verklighet och hade börjat ana de rätta sammanhangen. En psykiker har en potential att bli en verklig människa. Han har en vilja och kan uppfatta högre impulser som manar till växande och insikt. Han har dock ett eget ansvar för hur han reagerar på dessa inflytanden. En fara är att han beskrivs som en åker för både säd och ogräs. En fara är att intellektualismen tar överhand.

· Pneumatiker. Dessa levde ett rent andligt liv upphöjt över materiens begränsningar. Han är renad från materiens begränsande bojor och har förmåga att reagera på högre impulser.(13)

Denna indelning kan i mångt och mycket ses som en parallell både till Jungs typologi och till Gurdjieffs syn på olika människotyper. För att kunna komma vidare måste man vara beredd att lyssna på högre signaler och ifrågasätta sitt vardagsliv.

Nästa inspirationskälla är den islamiska sufimystiken. Bennett nämner i sitt verk

The masters of wisdom, särskilt Naqshbandiorden som en viktig rot. Denna orden kan spåra sitt ursprung tillbaka till Abu Yaqub Khwaja Yusuf från Hamadan i nuvarande Iran 1048-1143. han verkade i närmare 60 år i Bokhara i Centralasien.

Hans attityd till religiös ortodoxi var den att teologi var ett slöseri med tid. Människan kan inte på den vägen nå fram till Gud, och är inte heller ämnad att göra så. (14)

Detta sällskap har en stark ställning i Centralasien, där Gurdjieff enligt egen utsago ofta färdades under sina tidiga år. Enligt Bennett ska denna tradition ha bidragit med mycket på det praktiska området med andliga och mentala övningar. Han nämner några av dessa:

· Hosh dar dam. Detta kan närmast översättas med medveten andning. Enligt traditionen ger oss andningen föda för den andliga kroppen, den som Gurdjieff benämner kesdjan. Detta ord kan härledas från persiskan, och översättas med själens farkost. Andningen kombineras med uppmärksamhet på vårt varande. Ouppmärksamhet är det som skiljer oss från Gud enligt Mawlana Saad ad-din Kashghari, en av lärarna inom Naqshbandiorden. Enligt Khwaja Baha ad-din Naqshbandi var grunden inom rörelsens strävanden byggd på andningen. Ju mer man kunde vara medveten om sin andning, dess starkare blev ens inre liv. Särskilt viktigt var det att koncentrera sig på skiftet mellan in och utandning. Mawlana Jami, rörelsens stora poet säger också att andningen är den punkt där den personliga identiteten går upp i Guds fullhet. Allt detta påminner mycket om den betydelse Gurdjieff tillmätte andningen och dess betydelse för att kunna fungera på ett harmoniskt och fullkomligt sätt för att kunna gå vidare.

· Nazar bar qadam. Se hur du går. Denna sentens uppmanar oss till att vara uppmärksamma på varifrån vi kommer och vart vi går, och att vara uppmärksamma på vad vi gör i nuet. Gurdjieff återkom ständigt till betydelsen av att vara uppmärksamma på vad vi gör i nuet och att ifrågasätta våra automatiska funktioner som så lätt tar makten över oss och våra handlingar, ofta så till den grad att vi blir deras fångar.

· Safar dar watan. Vägen hem. Detta uttyds som den transformation som för människan ut ur den värld av orealiserade möjligheter, kallad alam-i-arvah, till viljans värld, kallad alam-i-wujub, där människan blir medveten om sin situation och får redskap att fullfölja sin sanna bestämmelse. En tanke här är att människan sover och inte kan inse sin situation eller göra något åt den, så länge hon befinner sig i ett sovande tillstånd. Detta korresponderar i hög grad till Fvs grundbudskap om att människan måste vakna för att kunna göra något åt sin situation. En sovande och omedveten människa kan inte göra någonting, saker bara händer henne.

· Khalwat dar anjuman. Ensamhet i folkmassan. Detta är vad Gurdjieff menar med icke-identifikation. Att kunna leva ett verksamt liv i vardagen och samtidigt bevara sin andliga integritet. Baha ad-din Naqshbandi tolkade detta som att till det yttre vara med människor, men samtidigt längta efter att få vara med Gud. Ett annat yttrande är det att man ska vara så sysselsatt med sin zikr (inre Gudsåkallan) att man kan gå igenom marknadsplatsen utan att lägga märke till ljudet.

· Yad kard. Hågkomst. Detta innebär att man ska bevara ett samband mellan tungan och hjärtat. Det man känner ska man säga. När man uttalar trosbekännelsen ska man också ha den i sitt hjärta. Och inte endast uttala den, utan med full koncentration känna den.

· Baz gasht. Återvändande, vägen hem. Vi har inom oss målet för vår strävan. Transformationens frön sås i oss från ovan, och vi har att värdesätta dessa över allt annat. Finns det bara ett fruktbärande träd, så är allt annat ogräs och snår som måste röjas undan.

· Nigah dasht. Vaksamhet. Var vaksam om vad som fångar din uppmärksamhet och lär dig att dra tillbaka uppmärksamheten från det som är oviktigt. Detta påminner i högsta grad om Gurdjieffs tes om att minnas sig själv.

· Yad dasht. Erinring Det sista stadiet innan transformationen är fullbordad. Sökaren blir medveten om att förlusten av det lägre jaget kommer att kompenseras med en äkta och objektiv kärlek hubb-i-zati. De försakelser och förödmjukelser som sökaren måste genomgå upphör att beröra honom, eftersom han ser den äkta glädje som sanningen kommer att ge honom.

· Wuquf-i-zaman. Medvetande om tiden. Att hålla en hög grad av medvetenhet om ens temporära tillstånd. Att skilja närvaro från frånvaro. Betonar vikten av att känna tacksamhet när man återvänder till ett medvetandetillstånd som kännetecknas av närvaro.

· Wuquf-i-adati. Närvaro om antal. Det viktiga är inte antalet gånger man utför sin Zikr, Gudserinran. Det som betyder något är att man utför den i ett tillstånd av medvetenhet och närvaro. Detta anses som det första steget in i den andliga världen. Det kännetecknas av att orden i Gudserinran tonar bort och ersätts av ett högre medvetandetillstånd av direkt Gudsskådande.

· Wuquf-i-qalbi. Hjärtats medvetenhet. Sökaren blir medveten om att hans eget vardagliga medvetandetillstånd är ett hinder på den andliga vägen, och är inte längre rädd för att offra detta eftersom han vet att han kommer att vinna så mycket mer än han förlorar.(15)

Mycket av det som framkommer i dessa andliga discipliner återkommer i Gurdjieffs läror. Att rikta sin uppmärksamhet på ett riktigt sätt, att vara medveten om sin egen närvaro i världen, att andas rätt. Det ena går på ett naturligt sätt in i det andra.

Bennett nämner att sufierna i Centralasien kom i kontakt med resterna av zoroastrismen, den förislamska iranska religionen. Zoroastrismen i sin ortodoxa form kännetecknas av en starkt betonad dualism med de två makterna Ahura Mazda, den goda makten och Ahriman, den onda. Gurdjieff själv tog avstånd från tanken på att förlägga det goda och det onda utanför människan. Däremot kan det vara av intresse att uppmärksamma en heretisk riktning inom zoroastrismen, zervanismen. Denna rörelse härleder sitt namn från Zurvan, tidens Gud, vilken påminner om Kronos i den grekiska mytologin. Zurvan är inte fader till de två andarna, utan snarare att betrakta som en Urgrund, ur vilken Världsalltets lagar manifesterar sig. En av dessa lagar är att allting möter sin motsats. På så vis möter Ahura Mazda, som är sanningen den onde Ahriman som är lögn och hat. Ahura Mazda är dock i besittning av en överlägsen intelligens, vilken gör Honom kapabel att tänka ut en plan genom vilken ondskan ska kunna besegras. Genom att skapa den här materiella världen så skapas också ett konkret föremål mot vilket Ahriman kan rikta sina aggressioner. När han väl har gjort detta kommer han under tidens välde, och måste i en yttersta dom, som är placerad i framtiden, slutgiltigt konfrontera sin motståndare. Genom att ge sig i kast med en här världen, så förlorar Ahriman möjligheten att återvända till sin ursprungliga hemort, det yttersta mörkret. Denna Jord är en sammanblandning av gott och ont, ljus och mörker, sanning och lögn. Här äger konfrontationen mellan det goda och det onda rum. Utgången kan vara hårfin. Därför spelar människan och hennes agerande en viktig roll. Genom att leva ett riktigt liv och ta ställning för sanningen och rätten kan man på ett aktivt sätt bidra till att stärka de goda krafterna i striden.

Detta känner vi i vissa delar igen från manikeismen, som ju också betraktade den här världen som en sammanblandning av ljus och mörker.

Synen på tiden som en egen gudomlig kraft påminner mycket om Gurdjieffs Hieropass, även om förutsättningarna i det fallet är lite annorlunda.

Likaså grundkonceptet att den här tillvaron är skapad av skäl som inte helt självklart sätter människan i centrum.

Går vi vidare bland inspirationskällorna, så kommer vi till hinduismen. Det mest iögonenfallande här är kanske Lagen om tre, och de tre gunas, krafter som formar vår tillvaro;

· Sattva, ljus glädje, godhet.

· Rajas, töcken, stoft passion.

· Tamas, mörker, apati

I dessa tre kategorier kan alla fysiska och psykiska fenomen inrangeras och förklaras enligt den vediska filosofin. Allt som existerar är en sammanblandning av dessa tre element och skillnaden mellan olika företeelsers natur är snarare en fråga om grad än om art. (17)

Mycket av det som finns i de fysiska övningar som Gurdjieff föreskrev, har tydliga likheter med yogatraditionen.

I Bhagavad-Gita, som ingår i det större verket Mahabharata, berättas det om hur prinsen Arjuna grips av grubbel och samvetskval inför ett stort slag. Han vet att om han deltar så kommer han att bli tvungen att döda många av sina släktingar och lärare som finns på fiendesidan. Drar han sig undan så kommer dock resultatet att bli att flera av hans allierade kommer att stupa, det kommer att bli fel hur han än gör. För att samla tankarna så tar han sig en åktur i vagn mellan de två uppställda härarna. I det läget uppenbarar sig hans kusk Krishna, i sin rätta gudomliga natur. Han förkunnar att lösningen på Arjunas problem är att fullgöra sin plikt utan att låta sig uppslukas av den. Att handla utan att identifiera sig med det skeende man handlar i. Detta låter ju i mångt och mycket som Gurdjieffs tes om icke-identifikation.

I Bhagavad-Gita går också Krishna igenom de tre vägarna för Arjuna;

· Karma Yoga. Att nå fulländning genom att ägna sig åt riktiga handlingar och goda gärningar. En konkret och jordnära väg.

· Jina Yoga. Att nå fulländning genom intellektet och filosofisk insikt om tillvarons sanna natur.

· Bhakti Yoga. Att nå fulländning genom kärlek till Gud, att helt inrikta sina känslor på Honom.

De här vägarna är i så hög grad lika Gurdjieffs beskrivning av saken, att det blir svårt att tro att han inte kände till dem.

Karma yoga skulle här motsvara fakirens väg. Fakiren inriktar sig på det fysisk, och försöker på så vis komma i kontakt med det högre.

Jina Yoga är att jämföra med yogins väg. Yogin försöker med mentala övningar och kontemplation över de stora mysterierna nå sitt mål.

Bhakti Yoga är munkens väg. Munken är inriktad på känslolivet. Genom kärlek strävar han mot det högre.

Gurdjieff medger i och för sig att alla dessa vägar kan vara framkomliga, men hävdar samtidigt att de kräver stora offer av sina anhängare. De förutsätter att man har tid och möjlighet att dra sig undan världen på ett sätt som inte alla gånger är möjligt för en modern västerländsk människa. Det är i detta sammanhang han lanserar sin Fjärde Väg.

Det går i så fall att se Fjärde Vägen som en gyllene medelväg. På så vis får vi en elegant övergång till en annan inspirationskälla, nämligen buddhismen.

Gurdjieff uppehåller sig i Beelzebubs tales vid buddhismen, särskilt då den lamaistiska varianten i Tibet.

Buddhismen lär i sina fyra ädla sanningar att:

· Allting är lidande (egentligen duhkha, lidelse, otillfredsställelse).

· Orsaken till lidandet är törsten efter liv.

· Det finns en väg ut ur lidandet.

· Den vägen är den åttafaldiga vägen.

Den åttafaldiga vägen består av:

· Rätt insikt.

· Rätt beslut.

· Rätt tal.

· Rätt handlande.

· Rätt livsföring.

· Rätt strävan.

· Rätt uppmärksamhet.

· Rätt koncentration.

Att fatta ett riktigt beslut att göra något åt sin situation, är ju sannerligen något som Gurdjieff skulle skriva under på. För att kunna göra något måste man först uppleva att det finns alternativ till det liv man lever, och att den förhandenvarande situationen inte är den optimala. Att ha en rätt uppmärksamhet är det som kan lära oss hur människan fungerar, och hur automatiska och betingade hennes handlingar är. Det största hindret för att uppnå friheten är illusionen att tro att man i nuläget är fri och besitter en vilja. Först måste man kunna skapa sig en fri vilja som kristalliseras i ens väsen och essens.

I Dhamapada sägs det att;

Vaksamhet är vägen till det odödliga,

slapphet är dödens väg.

De vaksamma dör ej,

men de slappa är som döda.

Och längre fram;

Genom beslutsamhet och vaksamhet,

återhållsamhet och självkontroll

bör den vise skapa sig en ö,

som floden ej kan förstöra. (18)

Ytterligare en likhet med buddhismen är Gurdjieffs tes om att människan i utgångsläget saknar en själ, och har som sitt främsta kall i livet att skapa sig en. Inom buddhismen förnekar man likaledes förekomsten av en själ. Det finns inget bestående jag. Det vi vanligen tolkar som en själ är egentligen ett knippe av sammansatta existensfaktorer som samverkar med varandra och på så vis skapar illusionen av ett jag. Det är dessa existensfaktorer, dharmaer, som ger en impuls till fortsatt existens efter en individs död.(19) Skillnaden mellan Gurdjieff och buddhismen är att den senare inte uppmanade till skapandet av en själ, utan tvärtom till upplösandet av den.

Vi har tidigare varit inne på inflytandet från kabbala. I samband med Lagen om sju nämnde vi tanken på skapelsen som ett världsträd med rötter hos Gud i hans egenskap av yttersta verklighet.

En annan intressant parallell är den med den judiske mystikern Isaak Luria, som på 1500-t hävdade att Universums uppkomst var ett resultat av en ofullkomlighet i Skapelsen.(20)

Ytterligare så går det givetvis att hitta påverkan från hermetismen och dess grundtes att ”Så som där ovan, så ock här nere”. Enligt Gurdjieff består ju tillvaron av ett antal världar som befinner sig på olika skalor. På de olika nivåerna verkar samma grundprinciper som tar sig uttryck efter likartade mönster som dock får olikartade resultat på de olika nivåerna, likt variationer på ett tema. Detta tankesätt att allt hänger samman är ju också själva grundkonceptet i den astrologiska världsbilden.

Pythagoras strävade efter att uttrycka tillvaron i matematiska former och hyser också ett stort intresse för toner.

Platon uttryckte att allting i denna värld alltid är på väg att bli någonting annat, ingenting är någonsin ett bestående vara.(21)

Likaså är Platons liknelse om vagnen som ett fordon för själen något som Gurdjieff använder på sitt eget vis. Den finns även i Upanishaderna.

Plotinos och neoplatonikerna hävdade även de att tillvaron var en följd av ett utflöde av energi från en högre urgrund som blev allt mer förtätad och grövre ju mer det avlägsnade sig från källan.

Dessa tankar är genomgående i flera av de källor som visar upp ett släktskap med Gurdjieffs världsbild. Givetvis så har de korsbefruktat varandra och mötts i ett oändligt och oöverskådligt mönster genom historiens gång. Min avsikt här har inte varit att dogmatiskt slå fast att inflytanden har kommit från ett visst håll, utan snarare att påpeka att det föreligger stora och iögonenfallande likheter i många fall.

Det måste dock nog sägas att en fullständig klarhet i vad som påverkat vad i det här fallet knappast kan bli mer än mer eller mindre lyckade gissningar. Gurdjieff själv är en ytterst vansklig källa att tolka, och han älskade att mystifiera sina läsare. Eller så beror mystifieringen på en önskan om att provocera läsaren för att därigenom skapa en friktion som leder till ett genombrott i tänkandet och för vidare mot nya mål.

Den uppräkning jag gjort här kan knappast anses som den slutgiltiga sanningen, det kan säkert komma nya rön.

Synen på människan inom Fjärde Vägen

I det här avsnittet avser jag att beskriva huvuddragen i FVs syn på människan och hennes funktioner, så som de framkommer i olika skrifter. Jag är fullt medveten om att det idag existerar olika grupperingar som åberopar FV som grund, vilka sinsemellan kan ha tämligen olikartade uppfattningar. Min utgångspunkt blir Gurdjieffs och Ouspenskys skrifter.

Utgångsläget

Utgångsläget är att de flesta människor idag inte lever upp till att förverkliga hela sin potential. Vi lever i en falsk uppfattning om verkligheten och vår roll i denna. Det största hindret för oss att förverkliga vår frihet är det att vi lever i en illusion om att vi är fria och har möjlighet att handla i enlighet med en fri vilja. Detta är visserligen en möjlighet, men den förutsätter en lång och mödosam kamp. För att nå dit krävs det att man skapar sig en själ. Vägen för att åstadkomma detta går igenom ”consciouns labor and intential suffring”, medvetet arbete och avsiktligt lidande.

Denna tanke att vi skapar vår själ, kan vid ett första påseende verka snarlikt Sartres tankar om att existensen föregår essensen. Det finns dock en väsentlig och avgörande skillnad. Sartre hänvisar endast till valmöjligheten i sig, utan att ge någon närmare vägledning, och betonar människans frihet, på gott och ont. Gurdjieff menar att viljan är något som man i små trevande steg bygger upp. En människa som saknar vilja, har ingen frihet. Han handlar inte, utan reagerar i behavioristisk anda, endast på stimuli. Känslan av att handla enligt en fri vilja är endast en del av illusionen. För att kunna nå dit måste man visserligen välja, men valet är inte fritt, utan underkastat de kosmiska lagar vi lever under. Ju längre ned på stegen man befinner sig, dess fler lagar är man underkastad, och har följaktligen en lägre grad av frihet.

Ouspensky återger ett samtal han hade med Gurdjieff. Han hade under Första världskriget observerat en transport av proteser på väg till fronten. Det makabra var att dessa proteser var förberedda för ben som ännu inte skjutits av. Han reagerade på det morbida i hela situationen och fick svaret:

”What do you expect? Asked Gurdjieff. ”Men are machines. Machines have to be blind and unconscious, they cannot be otherwise, and all their actions have to correspond to their nature. Everything happens. No one does anything. Progress and civilization in the real meaning of the words, can appear only as a result of conscious efforts. And what conscious efforts can there be in machines? And the unconscious activity of a million machines must necessarily result in destruction and extermination. It is precisely in unconscious involuntary manifestations that all evil lies.”(1)

Här ligger en av nycklarna till förståelsen av FV. För att kunna göra något måste du vara medveten och fri. Det är vi inte och vi har som ett första steg att ta itu med den falska föreställningen att vi är det. För att kunna göra detta måste vi först ha en riktig förståelse av vad människan är och hur hon förhåller sig till resten av skapelsen.

FV ser människan som en helhet och anser att hela organismen måste vara engagerad i arbetet med att skapa en autentisk själ. För att kunna vara det måste man ha en klar och tydlig bild av hur den mänskliga mekanismen fungerar.

Bristen på ett enhetligt Jag

I sin bok Psychology of mans possible evolution, skissar Ouspensky med brutal skärpa vardagsmänniskans totala brist på enhet.(2)

Den omedvetna människan är en maskin, vilken är utsatt för ödets nycker. Illusionen av ett jag beror främst på tre faktorer;

· Vår fysiska kropp.

· Vårt namn.

· Mekaniska vanor som inplanterats i oss av vår uppfostran, eller uppkommit genom efterhärmning.

Vi styrs i det här stadiet av en mängd ”del-jag”, vilka var och en har kontrollen för ett kort tag, för att därefter avlösas av ett annat ”del-jag”. Dessa del-jag kan vara bärare av tankar, förnimmelser, känslor och så vidare. Varje gillande och ogillande är ett del-jag. Dessa del-jag kan uppträda i kluster och dra med sig varandra, men de är likväl hela tiden styrda av yttre faktorer och tillfälligheternas spel ”the law of accident”

varje sådan här delmängd representerar endast en bråkdel av människans totala potential, men uppfattar sig däremot som hela sanningen. Våra vanor styr oss i själva verket, och det första steget i vägen mot uppvaknandet är att bli medveten om detta, och för att bli detta krävs att man observerar sig själv under en period och blir medveten om sin situation som maskin. Har man väl en gång insett detta, så har man i alla fall en möjlighet att göra något åt detta och arbeta på sig själv.

Självobservation är därför det första som brukar rekommenderas. Under en tid, några dagar eller några veckor, uppmanas man till att observera sina vanor och automatiska reaktioner i olika situationer. Vad är det som får oss att tappa humöret, bli nedstämda eller rädda? Hur uppträder dessa reaktioner och i vilka sammanhang? Har jag väl börjat ställa frågorna, så är jag i och med detta visserligen fortfarande en maskin, men i alla fall en mindre mekanisk maskin. Dessa studier kan gå ned på en detaljerad nivå, där man uppmärksammar sådant i vardagslivet, som vanligen går oss förbi.

Detta är intressant, då det sätter fokus på hur vi mottar och sorterar intryck. Vi tar varje sekund emot en ständig ström av oräkneliga intryck som väller över oss i en aldrig sinande flod. De flesta av dessa går oss i normalfallet förbi, eftersom de inte bedöms vara vare sig något hot eller någon möjlighet.

Under vissa omständigheter kan vår vanliga perception sättas ur spel, och då kan både intrycken vi möter och uppfattningen om tid och rum förändras radikalt.

Jag minns ett tillfälle då jag var ute och cyklade i stadstrafiken i Karlstad. Genom min egen försumlighet och ouppmärksamhet blev jag påkörd av en lastbil och tappade balansen med följd att jag kastades till marken. Jag klarade mig som tur var med tämligen lindriga skador, några skrubbsår och blåmärken. Det som jag dock minns starkast från den händelsen var hur alla sinnen stod så att säga på vid gavel. Sinnesintryck som under andra förhållanden skulle ha gått mig helt förbi. Gatlyktornas reflexer i blöta gruskorn på vägbanan noterades, liksom känslan av vinddraget och sensationen av att falla. Allt detta ägde dessutom rum under en tidsperiod som knappast kan ha varat ens en sekund. Detta skulle väl om man översätter den här upplevelsen till FV-termer, kunna beskrivas som att min automatik av tillfälligheternas spel sattes ur funktion för ett kort tag, och att en ny upplevelse kunde bli följden. Däremot skulle säkerligen en FV-anhängare vara tveksam till att tillmäta den upplevelsen mer än möjligen ett marginellt värde, eftersom den var en följd av en slump, och inte en medveten ansträngning.

Men åter till frågan om människan och hennes status av att vara en maskin. Här kan det tyckas ligga en paradox. Om människan nu är så mekanisk och utlämnad till sin omgivning som det sägs, varifrån kommer då impulsen att ifrågasätta situationen och vidare en önskan att aktivt göra något för att förändra den?

Influenser

Människan lever ju som sagt i ett ständigt flöde av intryck som påverkar och formar henne. Ouspensky listar tre olika sorters influenser.(3)

A-influenser är sådant som uppstår i livet som sådant. Det kan röra sig om intressen och attraktioner så som omsorg om den egna hälsan, nöjen och njutningar, välbefinnande, säkerhet och så vidare.

B-influenser är sådant som har sitt ursprung i något slags skola. Med skola menas i det här fallet en grupp som förvaltar FV-traditionen.

Dessa intryck når inte människan direkt från skolan, utan kommer på omvägar. Det kan handla om intryck som fortplantats över långa tidsrymder genom kulturen. De kan nå oss via filosofi, vetenskap, konst, litteratur och religion. Man kan här tala om ett inflytande av en högre nivå.

Om en person enbart hamnar under inflytande av influenser av A-typ, och förhåller sig likgiltig inför B-influenser, så kommer de senare efter ett tag att upphöra att ha någon påverkan på honom, de tynar helt enkelt bort bit för bit, för att slutligen upphöra helt. En sådan människa dör medan han lever, så till vida att han missar sin möjlighet att utvecklas.

Om personen däremot uppmärksammar B-inflytanden, så kan dessa i sin tur dra till sig ytterligare influenser av samma slag. Efter ett tag kan dessa influenser bidra till att skapa vad som kan kallas för ett magnetcenter. Detta magnetcenter bidrar till att vrida intresset i en riktning som i bästa fall kan leda till att personen kommer i kontakt med en skola. Detta centrum är ingen garanti för att så kommer att ske, men en absolut nödvändig förutsättning.

Att en person överhuvud taget kommer i kontakt med en skola är något mycket sällsynt som kanske inträffar en gång på miljonen. För att något meningsfullt ska kunna ske krävs det alltså dels att personen ifråga är försedd med ett magnetcenter som gör honom mottaglig, och dels att han kommer i kontakt med en äkta skola. På varje äkta skola går det också, för att ytterligare försvåra det hela, ett antal falska skolor, som lovar mer än vad de kan hålla. Ett utmärkande särdrag för den här sortens falska skolor brukar vara att de lovar snabba och garanterade resultat utan att det krävs någon annan insats från anhängare än att de ansluter sig. En äkta skola kan tvärtom göra det besvärligt för en sökande person att komma i kontakt med den allt för lättvindigt. Det krävs målmedvetenhet och beslutsamhet för att kunna dra nytta av de lärdomar den har att förmedla.

När sökaren väl lyckats komma i kontakt med en skola, så kan han bli föremål för inflytande av C-typ. Inflytande av detta slag befriar honom i viss mån från ödet att vara underkastad slumpens lag. Detta inflytande kan bara traderas muntligt via undervisning eller demonstration. Detta leder till att personen kommer i ett sådant läge att han kan börja arbeta på sin utveckling.

Den här delen kan måhända framstå som hård och obarmhärtig. Endast ett fåtal personer som råkar komma under rätt slags inflytande har egentligen någon chans att utvecklas och gå vidare.

Centra

Människan är i sin grundkonstruktion tänkt att vara försedd med tre basfunktioner.

· Fysisk

· Emotionell

· Intellektuell

Den fysiska funktionen är givetvis knuten till den fysiska kroppen och dess funktioner.

Den emotionella svarar mot vårt känsloliv och dess alla olika aspekter.

Den intellektuella funktionen reglerar tänkandet och bedömningar av alla slag. Här finns styr och bedömningsfunktioner.
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Active principle, kan här närmast översättas med den fysiska funktionen.

Dessa funktioner styrs av centra. Den fysiska funktionen kan i sin tur delas upp i tre centra;
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· Sexcentrat

· Rörelsecentrat

· Instinktcentrat

Sexcentrat är det starkaste av alla centra. Här finns mycket energi som kan fungera som en höjande faktor för människan. Detta centrum befinner sig dock ofta i obalans, och som en följd av detta, så stjäl andra centra energi från det, så att det fungerar på ett felaktigt sätt.

Instinktcentrat är det som tar hand om kroppens fysiologiska behov och funktioner. Det reglerar ämnesomsättning, hjärtslag och endokrina processer. Det har också hand om immunförsvaret. Man kan helt enkelt säga att det vet vad det behöver veta, och hade det inte gjort det, så hade vi inte existerat.

För det mesta tänker vi inte på dess verksamhet, det är bara vid sjukdom och hot som det gör sig påmint.

Rörelsecentrat är nära knutet till instinktcentrat, men mer kopplat till medvetandet så till vida att dess funktioner, rörelser, måste läras in.

Nästa nivå, den känslomässiga, styrs av känslocentrat. Detta centrum bedömer våra intryck efter hur behagliga eller obehagliga det upplever dem som. Det är detta centrum som motiverar oss att handla.

Nästa centra är det intellektuella. Här finns tendensen att rikta sig utåt mot den externa världen och ta emot de intryck som våra sinnen bringar oss. Utifrån dessa intryck formar vi vår världsbild enligt tabula rasa principen, det vill säga att från början är sinnet tomt och rent som ett oskrivet blad.

Dessa centra är tänkta att arbeta med sina respektive ämnesområden. Det är dock vanligen så att de arbetar med fel saker. Detta på grund av den obalans som nutidsmänniskan vanligen lever under. Denna obalans är en följd av felaktig och ensidig uppfostran och fixerade idéer i vår nutidskultur. Allt detta kan ytterst härledas ur det faktum att vi saknar en enhetlig och konsekvent vilja, utan är ett offer för tillfälligheternas spel.

När människan utvecklas och blir mer medveten så uppstår dessutom två högre centra, ett emotionellt och ett intellektuellt.

Föda

Människan kan beskrivas som en maskin vilken är i behov av bränsle för att kunna fungera. Vårt bränsle, eller föda, är av tre slag;(4)

· Mat, vanlig föda.

· Luft.

· Intryck.

De här energierna kommer till oss via ”Ray of Creation”. Allt som existerar i universum kommer ur samspelet mellan materia och energi i form av vibrationer.

De här substanserna tas upp av kroppen och bearbetas via en raffineringsprocess till allt finare och subtilare grad av materia som närmar sig de högre nivåerna i oktaven. Raffineringsprocessen beskrivs i vad som väl närmast kan ses som en alkemisk process där de olika substanserna påverkar varandra.

Den här processen beskrivs i termer att en passiv substans, vilken kallas syre, påverkas av en aktiv substans, vilken benämns kol. Detta möte resulterar i en ny substans som kallas för kväve. I var här den universella lagen om tre nedbruten till en konkret mänsklig nivå. Vi ska givetvis notera att dessa benämningar inte har någon som helst koppling till de grundämnen som det periodiska systemet sysslar med, utan endast är att betrakta som symboler. Det har sagts tidigare, och det förtjänar att upprepas, att den materialism som finns inom FV inte har någonting att göra med den för tillfället rådande naturvetenskapliga bilden av materien. Det handlar här inte om ett dualistiskt förhållande mellan ande och materia, utan vi rör oss med en andlig materia och en materiell ande.
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Kvävet som bildas av en sådan här process går in i nästa steg i oktaven som syre, vilket möter en ny faktor av kol, vilket i sin tur ger upphov till ett kväve av finare grad och så vidare mot allt högre grad av raffinemang.

De här processerna beskrivs tämligen ingående i bland annat ”In search of the miraculous”, varifrån också diagrammet ovan är hämtat. Det skulle dock leda allt för långt från den här uppsatsens syfte att fördjupa sig i alla detaljer, hur intressanta de än är.

Vad vi här kan ta fasta på är att det äger rum en raffineringsprocess, vilken syftar till att skapa allt finare substanser.

Det är också av intresse att konstatera att den här processen antas äga rum i samband mede lagen om sju, det vill säga enligt oktaven. Den lagen betonar, som vi tidigare sett, det faktum att utvecklingen inte sker kontinuerligt. Vid vissa lägen mellan två toner måste det till något slags chock för att kunna föra vidare, och det är här som våra möjligheter att påverka kommer in.

Människotyper

FV räknar med sju olika typer av människor. Målet med arbetet på sig själv är att sträva uppåt och närma sig den högsta typen. De sju typerna är:(5)

· Man 1. Hos den här personligheten dominerar rörelse och instinktscentrumen. Det är den fysiska typen.

· Man 2. Här dominerar känslocentrat över övriga centra. Den känslomässiga typen.

· Man 3. Den intellektuella typen, där tänkandet är det mest framträdande draget på de andras bekostnad.

· Man 4. den här typen är ett resultat av skolinflytande. Ingen föds som 4, till skillnad från 1,2 och 3, utan det är något som man måste utveckla. 4 skiljer sig från de tidigare i egenskap av att han har utvecklat ett permanent gravitationscenter. Med detta menas att han har nått fram till en insikt om sin situation och uppammat en önskan om att sträva mot ett enhetligt och medvetet jag.

· Man 5. Han har uppnått enhet och självmedvetande. Han har dessutom kontakt med ett av sina högre centra.

· Man 6. Har uppnått ett objektivt medvetande, och har dessutom kontakt med båda högre centra. Han har förmågor och insikter som ligger långt utanför den vanliga människans fattningsförmåga.

· Man 7. har nått så långt en människa kan komma. Han har ett permanent Jag och fri vilja. Han kan kontrollera alla nivåer av medvetandet, och är odödlig inom solsystemets gränser, och efter döden där kapabel att gå uppåt på oktaven.

De tre första kategorierna svarar mot de första tre vägarna. Man 1, den fysiske är fakiren, 2 munken och 3 yogin. Det är så här långt naturen tar människan, all vidare utveckling måste ske med hjälp av en medveten ansträngning.

Kroppar

En fullt utvecklad människa har fyra kroppar.(6)

· Fysisk kropp

· Astralkropp

· Mentalkropp

· Kausalkropp

Den första kroppen, den rent fysisk. Har ju alla människor. Den är just vad ordet säger, en fysisk kropp som är tänkt att fungera som vårt redskap här i världen. Den är oss given av naturen. De övriga är det ens eget ansvar att utveckla.

Nästa kropp, astralkroppen, är något vi har möjlighet att själva skapa oss genom medvetet arbete. Denna kropp är nödvändig för att utveckla det högre emotionella centrat.

Den tredje kroppen, mentalkroppen, kräver ytterligare ansträngningar. Dessa ansträngningar beskrivs i termer att man inom sig omvandlar de olika slagen av föda till allt finare och finare substanser. Mer om själva den processen kommer i nästa kapitel. Den här kroppen är i sin tur nödvändig för att kunna utveckla det högre intellektuella centrat.

Den fjärde kroppen, kausalkroppen, behövs för att kunna få centrumen att fungera harmoniskt tillsammans.

En liknelse som används är den om ett vagnsekipage.

Den första fysiska kroppen är här att likna vid själva vagnen.

Astralkroppen är hästen som drar vagnen, själva energin och livskraften som för den framåt. Här finns känslorna och önskningarna.

Mentalkroppen står här för kusken. Här finns förnuftet.

Kausalkroppen slutligen är passageraren för vars skull resan företas.

Gurdjieff betonade behovet av att skapa en fast och permanent vilja knuten till ett permanent jag för att kunna utvecklas. Han belyser detta i samband med en av sina föreläsningar om kroppar;

”Let us imagine a vessel or a retort filled with various metallic powders. The powders are not in any way connected each other and every accidental change in the position of the retort changes the relative position of the powders. If the retort be shaken or tapped with the finger, then the powder which was at the top may appear at the bottom or in the middle, while the one which was at the bottom may appear at the top. There is nothing permanent in the position of the powders and under such conditions there can be nothing permanent. This is an exact picture of our psychic life. Each succeeding moment, new influences may change the position of the powder which is on the top and put in its place another which is absolutely its opposite. Science calls this state of the powders the state of mechanical mixture. The essential characteristic of the interrelation of the powders to one another in this kind of mixture is the instability of these interrelations and their variability.

It is impossible to stabilize the interrelation of powders in a state of mechanical mixture. But the powders may be fused, the nature of the powders makes this possible. To do this a special kind of fire must be lighted under the retort which, by heating and melting the powders, finally fuse them together. Fused in this way the powders will be in the state of a chemical compound. And now they can no longer be separated by those simple methods which separated and made them change places when they were in a state of mechanical mixture. The contents of the retort have become indivisible, ”individual”. This is a picture of the formation of the second body. The fire by means of which fusion is attained is produced by ”friction”, which in its turn is produced in man by the struggle between ”yes” and ”no”. If a man gives way to all his desires, or panders to them, there will be no inner struggle in him, no friction, no fire. But if, for the sake of attaining a definite aim, he struggles with desires that hinder him, he will then create a fire which will gradually transform his inner world into a single whole.

Let us return to our example. The chemical compound obtained by fusion possesses certain qualities, a certain electrical conductivity, and so on. These qualities constitute the characteristics of the substance in question. But by means of work upon it of a certain kind the number of these characteristics may be increased, that is, the alloy may be given the properties which did not primarily belong to it. It may be possible to magnetize it, to make it radioactive, and so on.

The process of imparting new properties to the alloy correspond to the process of the formation of the third body and the acquisition of new knowledge and powers with the help of the third body.

When the third body has been formed and has acquired all the properties, powers and knowledge possible for it, there remains the problem of fixing this knowledge and these powers, because, having been imparted to it by influences of a certain kind, they may be taken away by these same influences or by others. By means of a special kind of work for all three bodies the acquired properties may be made the permanent and inalienable possession of the third body.

The process of fixing these acquired properties corresponds to the process of the formation of the fourth body.

And only the man who possesses four fully developed bodies can be called a man in the full sense of the word. This man possesses many properties which ordinary man does not possess. One of these properties is immortality. All religions and all ancient teachings contain the idea that, by acquiring the fourth body, man acquires immortality, and they all contain indications of the ways to acquire the fourth body, that is, immortality.

In this connection certain teachings compare man to a house of four rooms. Man lives in one room, the smallest and poorest of all, and until he is told of it, he does not suspect the existence of the other rooms which are full of treasures. When he does learn of this he begins to seek the keys of these rooms and especially of the fourth, the most important, room. And when a man has found his way into this room he really becomes the master of his house, for only then does the house belong to him wholly and forever.

The fourth room gives man immortality and all religious teachings strive to show the way to it. There are a great many ways, some shorter and some longer, some harder and some easier, but all without exception, lead or strive to lead in one direction, that is, to immortality.”(7)

Denna redogörelse speglar med all nödvändig tydlighet släktskapet med det alkemiska tänkandet och den därtill kopplade världsbilden. Här blir det givande att koppla detta till Jungs intresse för alkemi:

”Av detta material framgår med all önskvärd tydlighet vad alkemin ytterst sökte. Den vill framställa en corpus subtile, en transfigurerad och återuppstånden kropp som samtidigt var ande. I denna strävan sammanfaller den med den kinesiska alkemin som vi känner den från Das Geheimnis der Goldene Blüte. Där är det fråga om diamantkroppen, det vill säga odödligheten som uppnås genom kroppens förvandling. För detta är diamanten på grund av sin genomskinlighet, hårdhet och strålglans en ytterst lämplig symbol. (8)

Jung citerar vidare Jakob Böhme:

”Och det måste påpekas att sublimeringen är tvåfaldig, den ena kroppslig, den andra andlig. Kroppslig vad gäller jordiskheten, andlig vad gäller eldigheten. Gör en kroppen andlig och det fasta flyktigt. Senior säger: Ur kroppen må framgå den ande som är eld. Därför säges att tinkturen uppstår ur de flyktiga tingens natur: Och det som fäster och fasthåller anden, är orörligt och beständigt och oförbränneligt och kallas filosofernas svavel.(9)

Arbetet

Arbetet, ”The Work”, är ett centralt begrepp inom FV. Med detta menas den process som är avsedd att leda till ett uppvaknande. Vi slutade förra avsnittet med en koppling till den alkemiska traditionen, och vi kan här konstatera att i själva benämningen, så finns en anspelning på det alkemiska begreppet labora.

Arbetet är nära knutet till uppfattningen om naturlagarna och de lagar som styr människan.

Att bli medveten om sin maskinmässighet

Det första steget på vägen mot friheten, är att inse det faktum att man inte är fri. Detta kan tyckas låta trivialt, men är ett stort steg för många människor. Det handlar här inte enbart om någon form av intellektuell förståelse och läpparnas bekännelse, det är något som måste kännas och upplevas på djupet på ett känslomässigt plan.

När en person i början kommer i kontakt med en FV grupp, så är det ett vanligt mönster att personen ifråga får till uppgift att under en viss tidsperiod observera sig själv i det dagliga livet. Hur reagerar man i olika situationer? Vilka mönster finns det som styr ens handlande? Uppgiften är endast att iaktta, inte att ingripa aktivt, det kommer senare. Resultatet av dessa observationer brukar då bli att vi i mycket hög utsträckning styrs av invanda mönster som vi inte själva är herrar över. Vissa av de här mönstren är inte av ondo, utan tvärt om till stor hjälp i vardagen. De får saker att fungera mer eller mindre av sig själva, utan att vi behöver lägga oss i. Problemet är dock att de i så stor utsträckning också får makt över oss, och gör oss till hjälplösa offer för omständigheterna. Detta är en följd av att så mycket i vår kultur går ut på att spela en massa roller. Det är inget fel i att spela en roll, så länge man är medveten om att det är just det man gör. Gurdjieff själv var en mästare på att spela olika roller för att lösa praktiska problem och för att förmedla sin undervisning. De här rollerna har dock en tendens att ta över mer och mer, och att efter ett tag börja bli en herre istället för en tjänare.

En annan orsak till att den moderna människan är så svag och förvirrad är den ensidiga utbildning och uppfostran som bidrar till en snedvridning och ensidighet, i och med att det endast är den intellektuella aspekten som betonas. För att en harmonisk utveckling ska kunna ske krävs att den intellektuella, den emotionella och den fysiska aspekten utvecklas samtidigt i harmoni.

På grund av den obalans som uppkommer, så blir ofta följden att centren arbetar med andra uppgifter än de som de är avsedda att arbeta med. Det leder i sin tur till att de arbetar sämre. Kvalitén på det som de uträttar blir lägre, och det slukar mer energi.

Självobservation kan delas in i två avdelningar:(1)

Registrering.

Analys.

Med registrering menas, i det här sammanhanget, att man sakligt registrerar vad som sker i ett särskilt ögonblick.

Med analys menas här att försöka förstå orsakerna till det som sker.

Till att börja med så är det registrering som är den huvudsakliga metoden, man kan speciellt inrikta sig på, det andra kommer in på ett senare stadium. Observationer av det egna handlingsmönstret kan med fördel ske samtidigt som man studerar de fundamentala lagarna som styr tillvaron. På det här stadiet är det av vikt att man vet vilket slags fenomen man observerar. Något som är intressant och meningsfullt att observera är:

Fantasier.

Dagdrömmar.

Vanor.

Observationerna ska också kunna skilja på vilket center de tillhör:

”Observation must begin from the beginning. All previous experience, the result of all previous self-observation, must be laid aside. They may contain much valuable material. But all this material is based upon wrong division of functions observed and is itself wrongly divided. It cannot therefore be utilized, at any rate it cannot be utilized at the beginning of the work of self-study. What is of value in it will, at the proper time, be taken up and made use of. But it is necessary to begin from the beginning. A man must begin observing himself as though he did not know himself at all, as though he had never observed himself.

When he begins to observe himself, he must try to determine at once to what group, to which centre, belong the phenomena he is observing at the moment.

Some people find it difficult to understand the difference between thought and feeling, others have difficulty in understanding the difference between feeling and sensation, between a thought and a moving impulse.

Speaking on very broad lines, one may say that the thinking function always works by means of comparison. Intellectual conclusions are always the result of the comparison of two or more impressions.

Sensation and emotion do not reason, do not compare, they simply define a given impression by its aspects, by its being pleasant or unpleasant in one sense or another, by its colour, taste, or smell. Moreover, sensations can be indifferent, neither warm nor cold, neither pleasant nor unpleasant: white paper, red pencil. In the sensation of white or red there is nothing either pleasant or unpleasant. At any rate there need not necessarily be anything pleasant or unpleasant connected with this or that colour. These sensations, the so called five senses, and others, like the feeling of warmth, cold, and so on, are instinctive. Feeling functions or emotions are always pleasant or unpleasant, indifferent emotions do not exist.

The difficulty of distinguishing between the functions is increased by the fact that people differ very much in the way they feel their functions. This is what we do not generally understand. We take people to be much more alike than they really are. In reality, however, there exist between them great differences in the form and methods of their perception. Some perceive chiefly through their mind, others through their feeling, and others through sensation. It is very difficult, almost impossible for men of different categories and of different modes of perception to understand one another, because they call different things by the same name. Besides this, various other combinations are possible. One man perceives by thoughts and sensation, another by thoughts and feeling, and so on. One or another mode of perception is immediately connected whit one or another kind of reaction to external events. The result of this difference in perception and reaction to external events is expressed in the first place by the fact that people do not understand one another and in the second by the fact that they do not understand themselves. Very often a man calls his thoughts or his intellectual perceptions his feelings, calls his feelings his thoughts, and his sensations his feelings. This last is the most common. If two people perceive the same thing differently, let us say that one perceives it through feeling and another through sensation, they may argue all their lives and never understand in what consist the difference of their attitude to a given object. Actually, one sees one aspect of it, and the other a different aspect.”(2)

Att kunna skilja på de olika yttringar som observeras, anses ge oss en möjlighet att kunna förstå den mänskliga maskinen. Och här inträder en märklig och befriande paradox. När vi börjar observera maskinen och de lagar som den är underkastad, så är vi samtidigt något mindre bundna av dessa lagar, och har tagit de första stapplande stegen på frihetens stig. Som det står i Johannesevangeliet.

”Sanningen skolen göra eder fria.”

När man väl lärt sig att skilja på de olika centrernas arbeten, så inträder nästa fas. Detta innebär att ta vad man skulle kunna kalla för ”mentala fotografier” av sina tillstånd. När man skaffat sig ett antal sådan ”mentala fotografier”, så kan dessa användas till en självanalys. Resultatet av den analysen är tänkt att utmynna i insikten om att så många av de föreställningar vi har om oss själva, egentligen är illusioner och självbedrägerier, med syfte att tjäna något eller några av de mindre del-jagen. Detta är en svår och smärtsam process, eftersom dessa del-jag inte önskar någon förändring, utan tvärtom uppfattar en sådan som ett hot mot allt som dessa del-jag håller kärt. Våra självbedrägerier och dagdrömmar tar en stor plats i vår vardag, en plats som vi inte fullt ut är medvetna om i våra vanliga medvetandetillstånd. Energitjuvar gör inget större väsen av sig om man inte börjar ifrågasätta dem, de verkar helst i tysthet. (3)

Nästa steg är att dela uppmärksamheten vid observationerna av den egna personen. Det handlar om att skilja den falska personligheten från det som är sant och i någon mening objektivt. När till exempel Jürgen observerar sig själv, så är inte det ”jag” som observerar samma ”jag” som observeras. I de här lägena så är målet att uppleva det som att det finns två personer inombords. Ett passivt jag som på sin höjd kan registrera det som händer, och ett mer aktivt jag som observerar medvetet. Det observerande jaget ser då att ”Jürgen” bara är en mask. Ändå är det denna falska mask som har kommandot. Målet är att byta plats på de båda så att det medvetna jaget är den som styr istället för den tomma och konstruerade masken. På det här stadiet är det också nödvändigt med hjälp från andra likasinnade personer som man arbetar tillsammans med. Vi har så lät för att falla i självbedrägeriet alla fällor. Därför behövs andra som kan vara brutalt ärliga och säga även obehagliga sanningar. Sådana har vi en utstuderad förmåga att dölja för oss själva.(4)

Detta är ett synnerligen kritiskt moment eftersom man här riskerar att gå vilse och tro att det är det observerande jaget som verkligen observerar, när det i själva verket är masken som har tagit över.

Att komma fram till det här stadiet låter kanske enkelt när det beskrivs så här, men det anses ta lång tid och ske i små etapper. Det är bara möjligt att observera sig själv för ett kort tag, kanske någon eller några minuter i taget, men för varje gång som man gör det så har man dock kommit ett litet steg på vägen mot ett uppvaknande.

När man kommit så långt är det dags att ta nästa steg.

Själverinran

Själverinran (self-remembering) är ett av de mest centrala begreppen inom FV. Med detta begrepp menas förmågan att kunna dela på uppmärksamheten, så att en del riktas mot det man väljer att observera, medan en del riktas mot upplevelsen av det egna jaget. Detta är något som man vanligen anses uppleva endast under korta stunder. Målet är att förlänga dessa stunder så att tillståndet av själverinran tar allt större och större plats. För att kunna göra detta är det nödvändigt att engagera sina centra för att de ska kunna bidra med energi. För att en sådan energi ska kunna ackumuleras och frigöras krävs att centrumen arbetar på rätt sätt med rätt slags föda. För att nå fram till detta måste centrumen stimuleras, det intellektuella utifrån och de andra, det emotionella och det instinktiva inifrån.

En övning är att uttala satsen ”I wish to remember myself” med uppmärksamhet på varje enskilt ord. Varje ord tänks ha en speciell resonans på ett speciellt ställe i kroppen. Det gäller då att skilja på tanke, känsla och förnimmelse för att dessa sedan ska kunna bidra till att påminna personen om att minnas sig själv.

När vi uppnår det här stadiet är vi inte längre hjälplösa offer för tillfälligheternas spel, utan börjar mer och mer växa som människor.

Detta stadium där själverinran är dominerande, är dock endast ett steg på vägen mot målet, om än ett nödvändigt sådant.(5)

Människan tänks ha fyra medvetandetillstånd:

· Sömn.

· Vardagsmedvetande.

· Själverinran

· Objektivt medvetande.

De två första stadierna är de i vilka den moderna nutidsmänniskan tillbringar sin mesta tid.

Själverinran, och därmed förknippat självmedvetande, är något som människan, enligt Gurdjieff, borde vara i besittning av. Att så inte är fallet beror på att våra liv till så stor del levs i förvirring och att vi låter en mängd nycker och del-jag styra oss så att vi slösar bort en stor mängd av den energi vi skulle kunna använda för att växa som människor.

Ju mer vi kan minnas oss själva, dess mer bidrar vi till att skapa ett permanent jag inom oss som verkligen är oss själva och inte tillfälligheternas spel.

När man kommit så långt, vilket inte är gjort i en handvändning, utan resultatet av en lång och målmedveten strävan, så går det att börja sträva mot nästa stadium, det objektiva medvetandet.

I detta stadium kan man se saker som de verkligen är. Det är det stadium som i flera religiösa traditioner benämns upplysning. Detta stadium visar sig till att börja med i korta glimtar. Det krävs att man uppnått ett stadium av själverinran för att kunna dra någon verklig nytta av dem. Det går visserligen att tänka sig att en outvecklad människa för en kort tid uppnår detta högsta stadium av en slump, men en sådan person kan oftast inte minnas något av vad den upplevt. Det går kanske att dra en parallell med hur svårt det kan vara att minnas sina drömmar om man inte har tränat på det.

De två högre stadierna är kopplade till de två högre centrumen, det högre emotionella centret och det högre intellektuella centret.(6)

Det stora hindret på vägen mot att uppnå ett högre medvetande är identifikation och missriktad uppmärksamhet. Ett exempel på detta är när man fäster allt för stor vikt vid vad andra människor tycker och tänker om en själv. Jag blir orolig över att inte leva upp till alla krav som samhället och omgivningen ställer på mig, eller till och med över alla de krav jag inbillar mig att samhället och omgivningen ställer, fast dessa imaginära krav kanske endast existerar i min egen föreställningsvärld. Det är här nyckeln till vår moderna livsstils alla tillkortakommanden kan anses ligga. Botemedlet mot detta är att ställa upp klara mål i samband med sin strävan och se om de ”måsten” som dyker upp står i harmoni med det målet eller ej.

När det gäller att bry sig om vad andra tycker, så handlar det till stor del om att komma ihåg att andra, på ett visst stadium endast är maskiner, och följaktligen inte är i stånd att handla på något annat sätt än vad de faktiskt gör.

Att stoppa all inre oro är av avgörande betydelse för att kunna få den mänskliga maskinen att fungera på ett harmoniskt sätt. Det gäller att få alla centren att arbeta med rätt saker och rätt sorts energier för att kunna utvecklas, och det är själverinran som leder dit. Allt som stör, all missriktad omsorg om världsliga bekymmer och missriktad uppmärksamhet innebär att energi förspills till ingen nytta. Den energi som istället läggs på medvetet arbete i form av självobservation och själverinran bevaras istället och hjälper till att forma ett fast och äkta jag.(7)

Ett annat stort hinder på utvecklingens väg är den falska illusionen att jag redan från början har ett medvetande. De flesta vanliga människor är inte benägna att lyssna på någon som säger att de måste kämpa hårt för att uppnå ett stadium av medvetande. Varför ska man lägga ned tid och möda på att försöka uppnå något som man redan är i besittning av? Det låter ju inte riktigt klokt. Här ligger också en av de stora skillnaderna mellan FV och många av dagens New Age-grupper. FV utlovar aldrig guld och gröna skogar utan verklig ansträngning. Fokus ligger hela tiden på hårt och målmedvetet arbete över lång tid. Detta kan väl vara en av anledningarna till att de rörelser som är förknippade med den här traditionen inte heller fått något bredare genomslag. Man är helt enkelt inte intresserade av ett stort antal ytliga anhängare som värvas via massmediala kampanjer, utan föredrar ett litet beslutsamt fåtal som är beredda att lägga ned den tid och möda som anses vara nödvändig för att nå bestående resultat.

Konkreta metoder

Bland de konkreta metoderna har vi redan beaktat självobservation och själverinran För att kunna uppnå dessa tillstånd krävs att man har tillgång till rätt sorts energi. Denna energi skapas bäst när varje centrum arbetar på rätt sätt med rätt uppgifter och rätt slags föda. Begreppet föda används som tidigare nämnts, i en vid bemärkelse och innefattar förutom det som vi i dagligt tal menar med föda, även luft och intryck. Allra bäst fungerar det när centrumen arbetar samtidigt i harmoni. Då kan det som tas in i kroppen transformeras till en subtilare kropp, eller vad många andra skulle säga, en själ. Det har sagts tidigare och det förtjänar att återupprepas. En själ, så som vi vanligen fattar begreppet, är ingenting som den moderna vardagsmänniskan automatiskt är i besittning av, det är något som måste förvärvas. Själen är hos de flesta människor idag endast en potential som måste realiseras genom stora uppoffringar. En ofta återkommande formel inom FV är ”Conscious labor and intentional suffering”, medvetet arbete och avsiktligt lidande.

Det anses vara näst intill omöjligt, eller i alla fall ytterst svårt att utföra något arbete på egen hand. Grupper med likasinnade under ledning av en erfaren ledare som själv nått ett visst utvecklingsstadium förespråkas.

Genom att stöta och blöta sina erfarenheter med andra blir det möjligt att se saker om sig själv som vissa delar av ens personlighet inte vill veta av och släppa fram. En föreställning är ju att vi har en mängd med del-jag, som var och en anser sig ha rätt att föra befäl. De kanske är helt nöjda med sakernas tillstånd som de är här och nu, och gör allt de kan för att hindra en utveckling som skulle hota deras särställning som härskare.

Att kämpa mot dessa del-jag är också något som ger ett motstånd som skapar friktion. Av denna friktion åstadkoms energi som kan vara av nytta för transformering. En övning som anses vara särskilt viktig är att inte ge efter för negativa känslor och låta dessa komma till uttryck. Detta innebär för det första ett stort slöseri med energi som kan användas bättre. För det andra så ger det näring åt de del-jag som frossar i dylika känslor och har ett behov av att dessa kommer upp i vardagen. Detta är en form av identifikation som det är nödvändigt att undvika. Genom att stå emot de negativa manifestationerna stärks dessutom viljan.

Inom FV finns ett antal meditationsövningar som avser att leda sinnet på rätt väg. Dessa är ofta uppbyggda kring koncentration och uppmärksamhet.

Något som skattades högt av Gurdjieff var hårt fysiskt arbete. Genom att ägna sig åt detta och samtidigt arbeta på att minnas sig själv, driver man då centren att arbeta harmoniskt på rätt sätt. Här är det av vikt att kunna koppla rätt funktion till rätt centra och att kunna separera de olika funktionerna från varandra.

Under perioden vid Fontainbleu utanför Paris användes den metoden flitigt. Ett antal av hans studenter som kom från en relativt skyddad och ombonad tillvaro upplevde detta som en chock, och det var ju också meningen.

Chockmetoder har ju används inom äldre tiders psykvård. Det kunde handla om att sätta patienter i hastigt roterande slänggungor eller att leda ut dem på spångar med falluckor och andra drastiskt brutala metoder. Detta handlade om att den förväntade chocken skulle väcka patienten och få honom eller henne att komma till sina sinnens fulla bruk igen eller att bli mindre aggressiv och oregerlig. Inom FV har dock chockmetoden en annan bakgrund och förklaring. Här handlar det inte på samma sätt om att bota psykiskt störda, annat än i den bemärkelsen att FV betraktar den västerländska nutidsmänniskan som sådan som gravt störd och utan kontakt med verkligheten. Gurdjieffs syn på chocker är kopplad till hans uppfattning om oktaven eller lagen om sju. När en elev nått ett visst läge i sin utveckling så kom han till den punkt som kallas do. Som vi kommer ihåg så innebär denna punkt ett vägval och en risk. Allting befinner sig i rörelse, och kan inte förbli i samma läge under någon längre tid. Utvecklingen kan antingen sjunka eller stiga. Händer inget avgörande så sjunker energierna och därmed utvecklingen till en lägre nivå. Degeneration och förfall sker med automatik. För att en positiv utveckling ska kunna komma till stånd krävs det att en medveten chock som driver utvecklingen i rätt riktning sätts in på just den punkten. Det är en av lärarens viktigaste uppgifter att administrera dessa chocker på ett sådant sätt att de får avsedd effekt utan att eleven skadas.

En övning som säkerligen kan ha varit nog så chockerande och dessutom gav ett utmärkt tillfälle att studera sig själv och sina automatiska reaktioner och kroppshållningar, var stopp-övningen. Denna gick ut på att läraren när som helst under det dagliga arbetet ropar eller på annat sätt signalerar stopp. Detta innebär att eleven ögonblickligen måste stanna upp och frysa i den position han heller hon befann sig i det ögonblick då stoppet meddelades. Röker du till exempel en cigarett och har röken i munnen, så får du inte blåsa ut den, utan måste invänta signalen som förkunnar att stoppet är upphävt. Säkerligen en ytterst obehaglig upplevelse.

Gurdjieff återger en upplevelse av en stoppövning från Centralasien;

”But very difficult cases occur. I will tell you of one case in my own life. It was many years ago in Central Asia. We had put up a tent by the side of an arik, that is, an irrigation canal. And three of us were carrying things from one side of the arik to the other where our tent was. The water in the arik came up to our waists. I and another man had just come out on the bank with some things and were preparing to dress; the third man was still in the water. He dropped something in the water, we afterwards found out that it was an axe, and he was feeling about on the bottom whit a stick. At this moment we heard from the tent a voice which called ”stop!” We both stood stock-still on the bank as we were. Our comrade in the water was just within our field of vision. He was standing bending down towards the water and when he heard ”stop” he remained in that posture. One or two minutes passed by and suddenly we saw that the water in the arikwas rising. Someone perhaps a mile away had opened a sluice to let water into the small arik. The water rose very rapidly and soon reached the chin of the man in the water. We did not know if the man in the tent knew that the water was rising. We could not even turn our heads to see where he was, we could not look at each other. I could only hear my friend breathing. The water began to rise very rapidly and soon the head of the man in the water was completely covered. Only one hand was raised supported by a long staff. Only this hand was to be seen. It seemed to me that a very long time passed by. At length we heard ”Enough!” We both sprang into the water and dragged our friend out of it. He had been almost suffocated.(8)

En annan pedagogisk metod som Gurdjieff gärna använde sig av var dans. Han hade komponerat en balett ”The battle of the magicians”. Den gestaltar på ett symboliskt sätt kampen mellan olika krafter. I Fontainbleu tränades flitigt på dessa danser. De kan indelas i sju kategorier;

· Rytmiska

· Sex grundövningar

· Rituella och helande

· Kvinnliga

· Manliga

· Heliga tempeldanser

· De 39 övningarna baserade på enneagrammet.

Under dessa dansövningar rörde dansarna armar, ben, huvud i oberoende och kontrapunktiska rörelser. Detta kunde också kombineras med inre övningar i koncentration och tyst eller uttalad bön.(9)

Genom de fysiska övningarna tvingades deltagarna att mobilisera sina krafter till det yttersta. Enligt FV så har sådana ansträngningar ett särskilt värde när de kombineras med rätt sorts uppmärksamhet. De tröttar då visserligen ut utövaren, men efter ett tag så leder de till att nya ackumulerade kraftreserver frigörs. Dessa ögonblick betraktas som viktiga genombrott då något bestående kan byggas upp inom en själv.

Ytterligare en metod som Gurdjieff använde sig av var ånger (remorse). Denna metod utvecklade han särskilt mot slutet av sin bana i Paris. Med hjälp av ånger över sina brister och de lidanden man exempelvis hade åsamkat sina föräldrar, så kunde man bygga upp en friktion, vilken möjligen kunde leda vidare.

Jämförelse mellan Jung Och Fjärde Vägen

Vi har i inledningen konstaterat att Jung själv inte hyste några högre tankar om FV. Gurdjieff å sin sida räknade in den moderna psykologin bland de symptom på förvirring och urartning han tillskrev den moderna västerländska civilisationen.

Trots dessa skarpa och kategoriska uttalanden, så anser jag dock att det kan vara av intresse att jämföra de två traditionerna. Att framstående tänkare varit oense, och till och med fientliga mot varandra, innebär ju inte någon antigen eller situation. Var och en kan på sitt håll ha något värdefullt att tillföra.

Om vi tar en jämförelse från musikens värld, så rådde det en stark och uttalad fiendskap mellan Brahms och Tjajkovskij. I den senares dagbok har man hittat följande anteckning:

”Jag spelade igenom musiken av den där skurken Brahms. Vilken talanglös djävel! Det retar mig att hans uppblåsta medelmåttighet hyllas som geni. Men Raff är ett geni i jämförelse med honom”(1)

Raff är väl i nutid knappast känd utanför de specialintresserades snäva krets. Några titlar finns på Naxos för den som blir nyfiken.

Det intressanta i det här är att två stora personligheter var och en på sitt håll har något att tillföra, jag älskar bådas violinkonserter. Hur främmande de två traditionerna, den jungianska och FV än ställer sig till varandra, så anser jag ändå att det finns beröringspunkter som kan vara värda ett studium.

Till att börja med kan vi konstatera att det verka som om det finns skillnader på väsentliga punkter. En sådan skillnad är den att FV inte som den jungianska traditionen tycks tillmäta det omedvetna någon framträdande betydelse. Man talar visserligen om inaktiva högre centra, som ska aktiveras, men dessa utgör inget som i likhet med det jungianska omedvetna ligger under medvetandets yta och påverkar sin bärare. Tanken på ett undermedvetet blir ju av förståeliga skäl mindre viktigt, då man inom FV inte ens anser att den moderna nutidsmänniskan äger ett riktigt fast medvetande som något kan befinna sig under.

Sedan kan man diskutera om detta nu är en reell skillnad eller endast en skenbar, som till största delen uppstår på grund av olika uppsättningar av begrepp och sätt att närma sig problematiken.

En annan sak som slår en är att FV inte tycks tillskriva drömmar någon större betydelse. Studiet av dessa intar ju en framskjuten position hos Jung.

Maurice Nicoll ger en intressant förklaring till detta:

”Some of you know that in modern Physics the discovery has been made that when you investigate the micro-physical, the world of atoms, you interfere with what you are investigating. Your instruments for investigation interfere with what you are investigating. Now you all know that one of the difficulties of self-observation, such as observation of your thoughts, is that is that observation interferes with your thoughts. This is especially the case when you try to observe your forms of imagination. Immediately you try to observe your imagination it stops. That is to say, the instrument for observation interfere with what you observe. To take a gross example, suppose you suddenly strike a match to see whether there is a mouse in the room, you interfere with what you are observing, and probably the mouse disappears. Now in the case of dreams, the Work teaches that once you begin to pay attention to them, you interfere with them and so change them. And it is for this reason that the study of dreams as a psychological method of approach to oneself is definitely discouraged.(2)

De flesta drömmar anses ha sin grund i instinkts och rörelsecentra. Dessa speglar vad som hänt under dagen som ett slags mentala ekon. Det kunde dock ibland hända att drömmar kom från något av de högre centren. Detta gällde dock människor som hade börjat vakna till ett högre medvetande.(3)

Nicoll är en av de få inom FV som överhuvudtaget kommenterar drömmar. Att han gör det kan eventuellt knytas till att han tidigare studerat för Jung, innan han lämnade den analytiska psykologin för FV.

I min jämförelse av de två traditionerna har jag funnit att det finns flera punkter som mycket väl lämpar sig för jämförelse, men som så ofta här i världen, måste man ju begränsa sig för att nå en rimlig nivå.

Jag tänkte hålla mig till två områden;

· En jämförelse mellan FVs initiationsväg och Jungs syn på individuationsprocessen, och i samband därmed självet.

· FVs beskrivning av de olika människotyperna jämfört med den jungianska typologin.

Initiation-Individuation

Den definition av individuationsprocessen jag tänker använda mig av är den som jag tog upp i inledningen. Där sägs att:

”Syftet med individuationens syfte ses som att frigöra den individuella personligheten från personans hölje och från urbildernas suggestiva makt.

Individuationen bygger på en levande relation mellan jaget och det omedvetna. Målet är att bli bekant med vår egen unika psykiska verklighet, att se våra styrkor och begränsningar. Detta är något som leder fram emot Självet. Detta innebär en frigörelse från de kollektiva värderingarna.”

Och vidare:

”Individuationen hindrar personlig likriktning och följaktligen kollektivitet. Det är den skuld som den som individuerar har kvar till världen, det är den skuld han måste bemöda sig om att gottgöra. Han måste erbjuda ett försoningsoffer i stället för sig själv, dvs. han måste frambringa värden som är en likvärdig ersättning för hans frånvaro i den gemensamma kollektiva sfären. Utan att åstadkomma dessa värden är individuationen omoralisk och -mer än så- självmordsmässig.”

Här föreligger i mitt tycke en stark likhet mellan de två riktningarna, även om skeendet beskrivs i olika språkdräkt. I båda fallen handlar det om att frigöra människan och hennes fulla potential från de hämningar och begränsningar som håller henne tillbaka. I båda traditionerna så framhåller man möjligheten av ett större och rikare liv bortom de slöjor och illusioner som vi så ofta sätter upp för oss själva.

Inom FV framhåller man att den genomsnittliga nutidsmänniskan inte har en själ, eller permanent centrum, utan själv har ansvar för att under hårt och målmedvetet arbete, bygga sig en sådan.

Skillnaden ligger i att Jung talar om något dolt som ska upptäckas och tas upp till ytan, FV framställer det som en saknad och brist som ska rättas till, ett tomrum att fylla.

I den jungianska traditionen är problemen till stor del knutna till personan.

Personan definieras också den i inledningen:

”Personan är en nödvändig och meningsfull anpassning av individen till samhället och verkligheten. Ett speciellt problem är människans identifikation med sin persona. Å ena sidan kan ju den sociala rollen eller en viss status medföra erkännande och säkerhet, å andra sidan kan det personliga och mänskliga kvävas bakom själsmasken. Inre motstycken till personan är människans själ och de självbilder som Jung kallar animus och anima. Personan och själen står i ett växellförhållande till varandra, och de utgör inte sällan varandras motpoler på så sätt att en man som sätter upp en hård fasad kan ha en vek och kvinnlig själ och tvärtom. Bakom en intellektuell attityd döljer sig ofta sentimentalitet, och en moralisk karaktär kan dölja och kompensera ondskefulla sidor. Många svårigheter i de mellanmänskliga relationerna går tillbaka på olösta spänningar mellan personan och den omedvetna eller bortträngda själen.

Personan är ett komplicerat relationssystem mellan det individuella medvetandet och samhället, som namnet säger ett slags mask, vilken å ena sidan är avsedd att göra ett visst bestämt intryck på omgivningen och å andra sidan dölja individens sanna natur. Att det sistnämnda skulle vara överflödigt kan endast den påstå som är så identisk med sin persona att han inte längre känner sig själv, och att det förstnämnda är onödigt kan endast den inbilla sig som är omedveten om sina medmänniskors sanna natur. Samhället förväntar sig ju, ja måste förvänta sig av varje individ att han eller hon så fulländat som möjligt spelar sin roll i kollektivet, så att exempelvis den som är präst inte bara utför sina förrättningar i ämbetet på ett objektivt sätt, utan också alltid och överallt, under alla omständigheter, på ett oklanderligt vis spelar prästens roll. Samhället kräver detta som en sorts säkerhet, envar måste hålla sig på sin plats, vare sig han är skomakare eller poet. Det förväntas inte att han ska vara bäggedera, och det vore inte heller tillrådligt, därför att det skulle vara en smula främmande och obehagligt. En sådan individ skulle ju vara annorlunda än andra människor, inte riktigt pålitlig. I den akademiska världen skulle han vara en dilettant, ur politisk synvinkel en oberäknelig faktor, ur religiös en fritänkare, kort sagt, han skulle drabbas av misstanken att vara opålitlig och inte hålla måttet, ty samhället är övertygat om att bara den skomakare som inte dessutom är poet levererar fackmässigt tillverkade skor. Entydigheten i den bild vi visar upp är en sak som har praktisk vikt, därför att samhället endast räknar med genomsnittsmänniskor, och sådana måste vara helt inriktade på en sak för att kunna prestera något rejält, två skulle vara en för mycket. Utan tvivel är det samhälle vi lever i inställt på sådana ideal. Därför är det inte att undra på att var och en som vill ha framgång i yrkeslivet måste ta hänsyn till de nämnda förväntningarna. Som enskild personlighet skulle naturligtvis ingen helt kunna motsvara dessa förväntningar, och därför blir konstruktionen av en artificiell personlighet oavvisligen nödvändig. De krav som anständigheten och de goda sederna ställer gör också sitt till för att motivera en passande mask. Bakom masken uppstår sedan vad man kallar privatliv. Denna mycket välbekanta uppdelning av medvetandet i två ofta löjligt olika figurer är en genomgripande psykologisk operation, som inte kan undgå att få konsekvenser för det omedvetna.”

I båda fallen handlar det om att en yttre, inautentisk manifestation intar en position den rätteligen inte borde ha.

Inom FV beskrivs detta som en brist på ett äkta jag eller permanent center som kan fungera som ledstjärna för individen. En rad kaotiska del-jag försöker vart och ett driva igenom sina önskningar och perspektiv, utan något medvetande om eller hänsyn till helheten. Resultatet blir en förvirrad maktkamp enligt modellen herre-på-täppan. Ett del-jag behärskar scenen under en kort tidsperiod, för att efter ett tag avlösas av ett annat. Dessa falska del-jag formar en falsk personlighet som förstärks av omgivningens reaktioner. Vissa sociala och mellanmänskliga mönster förstärks därför att det visar sig att dessa passar in i ett mellanmänskligt rollspel, där vi identifierar oss med en roll istället för med den vi verkligen är, eller har möjlighet att vara. Man kan om man så önskar se en viss likhet mellan FV och behaviorismens syn på stimuli och respons i det här fallet. Eftersom det lönar sig att utföra vissa handlingar och inta vissa attityder, så fortsätter vi att göra så i rent själviskt vinstsyfte. FV skiljer sig dock i hög grad från denna riktning genom att hävda människans möjlighet att skapa en själ med hjälp av rätt riktad uppmärksamhet.

Fantasi och vanföreställningar är den falska personlighetens livsluft. Därför gör den ett förtvivlat motstånd mot alla försök till förändring. Om människan skulle börja se klart, så skulle den falska personligheten inte ha någon möjlighet att existera.

Del-jagen kan ibland forma kluster som på ett mekaniskt sätt samarbetar och bidrar till att skapa en illusion om ett fast och äkta jag. Denna illusion gynnas främst av tre faktorer:

· Vår fysiska kropp.

· Vårt namn.

· Mekaniska vanor som inplanterats i oss genom vår uppfostran, eller uppkommit genom efterhärmning.

Både FV och den jungianska traditionen erkänner personan, vad man nu än väljer att kalla den, som ett instrument för att kunna hantera vissa situationer i vardagen. Problemet uppstår när man börjar tappa den kritiska distansen gentemot sitt yttre jag, och när man låter den stå i vägen för den realistiska syn på verkligheten som är en förutsättning för att kunna utvecklas. Personan glider över från att vara det den är avsedd att vara, en tjänare och ett instrument, till att bli en förförare och en härskare som usurperar den plats som rätteligen tillhör det upplysta medvetandet.

Både FV och Jung betonar värdet av att göra sig fri från allt detta. På den punkten är de två riktningarna rörande överens. Det är när det kommer till själva metoden som de börjar skilja sig åt.

Den jungianska traditionen sätter ju som sagt ett stort värde vid att uppmärksamma och tyda drömmar.

”Genom att observera ett stort antal personer och studera deras drömmar (Jung har tolkat uppskattningsvis minst 80000 drömmar) upptäckte han inte bara, att alla drömmar i växlande grad har ett ärende till den drömmande, utan också att de alla ingår som delar av en enda stor väv av psykiska faktorer. Han fann också, att de i det stora hela tycktes ordna sig efter ett visst schema. Detta schema kallade Jung ”individuationsprocessen”. Eftersom drömmar presenterar olika scener och bilder för varje natt, talar sannolikheten för att människor, som inte ser efter tillräckligt noggrant, inte upptäcker något sådant schema. Men om man iakttar sina drömmar under ett antal år i följd och studerar hela materialet, skall man få se vissa saker som dyker upp, försvinner och kommer tillbaka på nytt. Många drömmer också gång på gång om samma figurer, landskap och situationer; följer man dem igenom en hel serie, skall man se att de långsamt män märkbart ändras. Förändringarna kan ske fortare om drömmarens medvetna attityd påverkas av en korrekt tydning av drömmarna och av deras symboliska innehåll.

Sålunda skapar vårt drömliv ett slingrande mönster, i vilket individuella drag och tendenser visar sig, försvinner och kommer fram på nytt. Observerar man denna meanderslinga under en längre tidsperiod, upptäcker man något som liknar en dold reglerande eller styrande tendens, som resulterar i en långsam, omärkligt fortgående psykisk växt -individuationsprocessen.

Gradvis framväxer på detta sätt en personlighet av större vidd och mognad, som så småningom märks och syns även utåt. När vi ofta säger att någon har ”stannat i utvecklingen”, så visar det att vi utgår ifrån att inre växt och mognad är möjliga för var och en. Eftersom denna psykiska växt inte kan åstadkommas genom medveten ansträngning eller viljestyrka utan sker ofrivilligt och naturligt, symboliseras den i drömmen ofta av trädet, vars långsamma, oemotståndliga, ofrivilliga växt fullföljer ett bestämt mönster.”(4)

Här finns material till ett flertal intressanta jämförelser mellan FV och den jungianska traditionen.

Den jungianska traditionen sätter ett högt värde på drömmarna som anses förmedla ett budskap från djupt liggande skikt inne i psykets konstruktion. Genom att studera dessa blir det möjligt att lära sig något. Genom att rikta uppmärksamheten mot drömmarna kan man även i viss mån påverka skeendet i en utvecklingsprocess mot växt och mognad.

FV ställer sig skeptisk mot detta, beroende på sin syn på människan. Den första motfrågan blir helt naturligt:

”Om genomsnittsmänniskan nu inte har något riktigt medvetande, hur ska hon då kunna ha något underliggande omedvetet skikt med en genomgående struktur? Eftersom vi ändå i det här tillståndet består av ett otal förvirrade del-jag, som var och en kämpar om makten, så kan det som visar sig i en dröm för en människa i det här stadiet, endast vara av begränsat värde.”

Nej, FV ser annorlunda på möjligheterna till själslig och andligt växande. Här är det inte fråga om ett stillsamt väntande, utan ett aktivt handlande baserat på en insikt om livets och verklighetens sanna natur.

Uppmärksamheten ska inte riktas mot drömmen, utan mot det som vi i vardagligt tal kallar för det vanliga medvetandet. FVs poäng är att detta i själva verket inte är att betrakta som ett riktigt medvetande, utan snarare som ett slags utvidgad sömn, vilken vi som en följd av bristande insikt tror är normaltillståndet. Genom att observera oss själva i vardagliga situationer, hur vi upplever hädelser på ett känslomässigt och intellektuellt plan, liksom hur vår kropp känner sig i dessa lägen, så kan vi som ett första steg bli medvetna om att vi befinner oss i ett slags halvdvala. Förutsättningen för att vi ska se behovet av förändring, är att vi tidigare varit utsatta för vissa intryck som gett oss en uppfattning om att det finns en större och sannare verklighet bortom den som möter oss i det dagliga livet.

Inom FV talas det om tre sorters intryck:

· A-intryck, sådana som möter oss i vardagen, och som i stort sett endast förstärker våra intryck om att allting som finns är här och nu och att allting i princip är som det är.

· B-intryck, sådana som antyder möjligheten av någonting högre och större bortom det synliga. Behöver nödvändigtvis inte i detalj precisera vad detta högre och större är. Dessa intryck kan möta oss genom religion, myter, filosofi, konst och sådant som talar till djupet av våra upplevelser.

· C-intryck, sådana som härstammar från en skola med invigda som är bekanta med de kosmiska lagarna, och hur dessa ska kunna tillämpas på ett jordiskt plan och kunna bidra till en utveckling.

Genom att komma i kontakt med en viss mängd C-intryck, så kan man komma att utveckla ett magnetcenter som kan göra att man öppnar sig för C-intryck, den äkta varan som kan hjälpa en. Att detta skulle ske är dock en ytterst sällsynt process. De allra flesta människor går igenom sina liv huvudsakligen med A-intryck. Att komma i kontakt med ett äkta C-intryck, vi ska komma ihåg att det anses finnas många som med stor tvärsäkerhet och arrogans ger sig ut för att vara sådan, men i själva verket saknar täckning för sina anspråk, är något mycket privilegierat, något som för tankarna till den kalvinistiska predestinationsläran.

Anledningen till att man börjar intressera sig för B-intryck och däremot tar det första steget mot att öppna upp sig för högre inflytanden, är att man upplever en känsla av otillfredsställelse med det som vardagslivet har att erbjuda och de världsförklaringar som det stödjer sig på. Här finns också, i mitt tycke, en likhet med hur Jung ser på individuationsprocessen. Det är genom en upplevelse av otillfredsställelse och frustration, ett slags livskris, som man kommer till ett läge där man har att börja ställa kritiska frågor till sitt liv eller gå under på ett andligt plan.

En annan metod som förekommer inom den jungianska traditionen är aktiv imagination. Detta kan definieras som:

”En metod att assimilera omedvetet material genom att låta t ex dröm- eller fantasifigurer uttrycka sig själva. Meningen med aktiv imagination är att ge röst åt de sidor av personligheten (särskilt anima/animus och skuggan) som normalt inte hörs; därvid upprättas en kommunikationslinje mellan medvetandet och det omedvetna. Också utan att tolka slutprodukterna -det må vara en teckning, målning, skulptur, dans musik etc. - händer något mellan den som skapar och det skapade, som medverkar till att medvetandet förändras.”(5)

Vidare:

”Det första stadiet av aktiv imagination är som att drömma med öppna ögon. Det kan äga rum spontant eller sättas igång medvetet.

I det senare fallet väljer man en dröm eller en fantasibild och koncentrerar sig på den genom att helt enkelt hålla fast den och se på den. (Man kan också använda en sinnesstämning som utgångspunkt och sedan försöka se vad för sorts fantasibild den producerar eller vilken stämning denna bild uttrycker.) Vanligtvis förändras bilden när man koncentrerar sin uppmärksamhet på den; det faktum att man mediterar över bilden ger den i allmänhet liv. Förändringarna måste nogsamt noteras, ty de reflekterar de omedvetna psykiska processerna i bakgrunden; de dyker upp i form av bilder bestående av medvetet minnesmaterial. På så sätt förenas medvetandet och det omedvetna, på samma sätt som ett vattenfall förbinder ett övre plan med ett nedre.”(6)

Detta synsätt framstår som en styggelse för FV. Här ses inte dagdrömmar och fantasier som en kanal till det omedvetna, utan som ett tragiskt slöseri med psykisk energi som skulle kunna användas bättre. Genom att hänge oss åt dagdrömmar och fantasier, vilka anses vara produkter av de många kaotiska del-jagens förvirrade ambitioner, så ökar vi tvärtom på vår splittring och förvirring, utan att därmed ha vunnit något som kan bidra till vår utveckling som människor. Istället har vi förslösat energi som nu är förlorad för evigt.

Lösningen som hålls fram här är istället att försöka observera sig själv och sin situation så klart och objektivt som möjligt. Det anses inom FV att det finns ett starkt motstånd mot att utvecklas, vilket utövas av de splittrade del-jagen. Dessa har inget att vinna på ett växande, de skulle i och med ett sådant förlora sin särställning och förtvina, för att på sikt försvinna helt. De skulle, om man ser det från deras perspektiv, bli utvecklingens första offer. Om man ser det från perspektivet av den själ som håller på att byggas upp, skulle det vara att likställa med att bråte och hinder röjdes undan.

Det som FV betonar i det här fallet är inte innehållet i dagdrömmar och tankens fria löpande, utan det faktum att vi slösar bort så mycket tid och energi på att hänge oss åt dem. Innehållet är endast en variation på temat, och har i normalfallet inte några djupare budskap att förmedla. Det som är värt att observera är inte så mycket dessa processer i sig, utan det faktum att de förmår att fånga oss och dra med oss i deras virvlar. Det kan visserligen vara av ett begränsat intresse att observera vad som ger upphov till dagdrömmande, men målsättningen är inte att få ut något av dem, utan att övervinna dem. Svaret om vad dessa kommer av är inom FV rakt och enkelt; en brist på ett enhetligt jag.

En annan intressant beröringspunkt mellan Jungs syn på individuationsprocessen och FV, är synen på offret som en förutsättning för att kunna gå vidare och utvecklas mot fulländning.

Jung säger:

”Individuationen hindrar personlig likriktning och följaktligen kollektivitet. Det är den skuld som den som individuerar har kvar till världen, det är den skuld han måste bemöda sig om att gottgöra. Han måste erbjuda ett försoningsoffer i stället för sig själv, dvs. han måste frambringa värden som är en likvärdig ersättning för hans frånvaro i den gemensamma kollektiva sfären. Utan att åstadkomma dessa värden är individuationen omoralisk och -mer än så- självmordsmässig.”

FV ser människan som en del av en större helhet, Ray of Creation. Naturen och verkligheten finns inte till för vår skull. Allt är inrättat med tanke på samspelet och det ömsesidiga upprätthållandet av världsordningen. Denna tänktes i gnostiska termer vara ett resultat av behovet att rädda det absoluta undan tidens skadliga inverkan. Vi har ingen särställning i skapelsen, utan befinner oss tvärtom ganska så långt ned på skalan. Den impuls som utgår från Det Absoluta, och vilken utvecklar sig i enlighet med Lagen om sju, har Månen som sin slutpunkt. Ett av de mer mystiska och esoteriska påståendena inom FV är att vi alla är föda för Månen. Detta kan ju låta mycket udda och underligt. Meningen bakom yttrandet är att vi i vår egenskap av en delmängd av det biologiska livet är placerade på en nivå i den kosmiska skalan. Ur ett större perspektiv, så handlar det biologiska livet här om att förmedla energier till Månen så att den ska kunna utvecklas till en planet med liv som Jorden är idag. Detta sker genom att energi som utsänds vid biologiska varelsers död, träffar Månen, och över oändligt långa tidsrymder steg för steg skapar förutsättningarna för detta.(7)

Vår uppgift, ur ett större kosmiskt perspektiv, är att bidra med den energin, det finns inget sätt att kringgå detta. Lever vi bara vanliga ordinära liv så är allt som ett självspelande piano. När vi dör så går vår kropp till jorden och de fragment av själslig energi vi äger går till Månen för att uppfylla dess syften, vilka inte på något sätt är i fas med våra (det där med fas tänkte jag faktiskt inte på, men det blev ganska lyckat ändå).

Den utväg som FV pekar på är att acceptera de grundförutsättningar som naturen satt upp för oss, dessa har vi som sagt ingen möjlighet att ta oss runt. Vad vi kan göra är att genom våra liv upprätthålla vår plikt mot naturen och ge den vad den ska ha, men att samtidigt skapa ett överskott som vi kan använda för egen del till vår egen frälsning och fullkomnande.

Synen på moral inom FV skiljer på en relativ och mer subjektiv moral som är en skapelse av människor för människor. Den är beroende av kulturella och personliga aspekter, så väl som de intryck en person blir föremål för och följaktligen formar sin världsbild efter.

Sedan finns det en mer objektiv moral som är i samklang med skapelsen och det andliga växandet. Gurdjieff ansåg att vi har en skuld till skapelsen som vi måste betala av innan vi kan få en möjlighet att gå vidare mot en högre nivå av medvetande. Detta är inte bara en moralisk plikt, utan också en objektiv förutsättning för att kunna komma någon vart. Livet är en gåva, men det är en gåva som vi kan välja att betala för. Och om vi väljer att betala så ökar vi vår frihet och höjer vår grad av medvetande.

Detta formulerades i vad Gurdjieff, med sin beryktade förkärlek för neologier, kallade för; ”The being-obligonian stirvings”. Ordet obligonian är förmodligen modellerat på det engelska obligation, förpliktelse. Förpliktelserna är fem till antalet;

· To have in our ordinary being existence everything satisfying and really necessary for our planetary body.

Med detta menas att vår fysiska kropp ska tas om hand och vårdas på bästa sätt. Den ska vara frisk och vältränad och kunna tjäna oss i våra jordiska strävanden, likväl som den ska kunna hjälpa oss att dra försorg om våra nära och kära.

· To have a constant and unflagging instinctive need for self-perfection in the sense of being.

Med detta betonas vikten av att vara uthållig och klarsynt i sina strävanden. Detta måste ske i ett medvetet tillstånd, där man förmår att övervinna den inertia som kommer från de del-jag som inte önska någon utveckling och känner sig hotade av den.

· The conscious striving to know more and more concerning the laws of World-Creation and World-Maintenance.

Med detta menas att vi har att se vår plats i Kosmos och göra det bästa av den, att hela tiden söka kunskap om de högre andliga tingen och kristalliseranden kunskapen i vårt väsen. Att inse vår plats och acceptera den med ödmjukhet, samtidigt som vi antar de utmaningar som den innebär. Att veta att vi aldrig kommer att få de slutgiltiga svaren, men ändå har att ställa frågorna.

· The striving from the beginning of our existence to pay for our arising and our individuality as quickly as possible, in order afterward to be free to lighten as much as possible the sorrow of our Common Father.

Här betonas att vi har en förpliktelse att betala av priset för vår existens. De flesta arter som finns på Jorden är parasiter. Alla arter är parasitiska i någon bemärkelse, men vi kan välja att bli någonting mer än parasiter om vi inser att vi kan lindra lidande där vi stöter på det.

· Always to assist the most rapid perfecting of other beings, both those similar to oneself and those of other forms, up to the degree of the sacred Martfotai, that is, up to the degree of self individuality.

Detta innebär att hjälpa och undervisa i arbetet efter bästa förmåga. Att vara ärlig mot sina medvandrare på den vägen, och även brutal om det är vad som behövs för att en person ska kunna utvecklas.(8)

Detta perspektiv, som betonar offret och plikten, går mycket väl ihop med Jungs tankar om individuationen. Endast genom att inse vilken kostbar gåva den är kan man bli den värdig, och den som är värdig inser också att den måste göra rätt för sig, annars vore den väl inte värdig.

Ytterligare ett stycke av Jung blir ytterst intressant i det här sammanhanget;

”Som protestant var det för mig en verklig upptäckt när jag första gången läste offertoriets ord.

Deus, qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condisti (O, Gud, som så underbart har skapat den mänskliga naturens värdighet) och qui humanitatis nostrae fieri dignatus es particeps (som värdigats bli delaktig i vår mänsklighet). I denna- så att säga trancendentala- aktning för människan tycks ytterligare något ligga dolt. Om Gud nämligen dignatus es -värdigas- bli delaktig i den mänskliga naturen, så skulle också människan kunna uppfatta sig som värdig att bli delaktig i den gudomliga naturen. I viss mening gör ju redan prästen detta under verkställandet av offermysteriet, där han frambär sig som offer i Kristi ställe, och församlingen gör det genom att äta Kristi gudomliga lekamen och därigenom få del av gudomen.

När prästen framkallar förvandlingen genom att uttala konsekrationsformeln, frälser han brödet och vinet från deras grundläggande ofullkomlighet som skapade varelser. Denna föreställning är fullkomligt okristen, men den är alkemisk. Medan den katolska ståndpunkten betonar Kristi verksamma närvaro, intresserar sig alkemin för substansernas öde och uppenbara frälsning, ty i deras materia ligger den gudomliga själen fjättrad och väntar på frälsningen som just i detta ögonblick kommer henne till del. Den uppenbarar sig i gestalt av Guds Son. För alkemisten är det inte i första hand människan som är i behov av frälsning, utan den i materien förlorade och sovande gudomen. Först i andra hand anmäler han sin förhoppning att den förvandlade kroppen skall komma honom till godo, som undermedel, som medicina catholica, i samma grad som corpora imperfecta, alltså till exempel oädla ”sjuka” metaller och så vidare. Därför har han alltså inte uppmärksamheten riktad mot sin egen frälsning genom Guds nåd utan mot Guds befrielse ur materiens mörker. Genom att han utför detta underverk tillfaller honom sekundärt des frälsande verkan. Han kanske närmar sig verket som frälsningsbehövande men han vet att hans frälsning beror av framgången i hans verk, det vill säga av att han befriar den gudomliga själen. För detta ändamål använder han sig av meditation, fasta och bön, och han behöver hjälp av den helige Ande i hans egenskap av (grekiskt ord som jag inte har tecken för, och som i en fotnot översätts med ”tjänstvillig ande). Det är inte människan som ska frälsas utan materien. Därför är också anden som uppenbara sig under förvandlingen inte människosonen utan filius macrocosmi som Khunrath så riktigt formulerar det. Det är alltså inte Kristus som framgår ur denna förvandling utan ett ofattbart materiellt väsen som kallas sten men visar upp de mest paradoxala egenskaper, förutom att vara i besittning av corpus, anima, spiritus och övernaturliga krafter. Man skulle kunna frestas att förklara den alkemiska förvandlingssymboliken som en karikatyr av mässan om den inte vore av hedniskt och äldre ursprung.

Det ämne som innehåller den gudomliga hemligheten, påträffas överallt, också i den mänskliga kroppen. Det är billigt i inköp och finns överallt, till och med i den mest avskyvärda smuts. Således är detta opus inte längre något rituellt officium, utan det frälsningsverk som Gud själv genom Kristus -så att säga som förebild- utfört för mänskligheten men vilket nu filosofen, som mottagit donum spiritus sancti, nämligen den gudomliga konsten, uppfattar som hans eget individuella opus. Alkemisterna betonar denna punkt:

Den som arbetar genom en annans ande och med hyrd hjälp, den ska få skåda resultat som ligger fjärran från sanningen, och omvänt kommer den, som likt en laboratorieassistent går någon annan till handa, aldrig att släppas fram till drottningens mysterier.

Man skulle här kunna citera Cabasilas ord:

Liksom konungar, då de skänka Gud en gåva, själva frambära densamma och icke låta andra frambära den.”(9)

I detta citat finns mycket material som tyder på stora likheter mellan de två tankevärldarna.

För det första betonas att opus, arbetet är något som går bortom och transcenderar det egna jagets snäva gränser. Det är en del i en större helhet. Samtidigt så blir man genom att utföra det frälsningsverk som gagnar hela skapelsen, också delaktig i den välgörande konsekvensen av detta. Det här synsättet skulle troligen Gurdjieff kunna instämma i och bejaka.

För det andra talas det här om skapandet av ett ämne, en sten som väl får förmodas vara identisk med lapis philosophorum, de vises sten. Detta är ju helt i linje med FVs strävan att, så som de uttrycker det, förädla ämnen genom arbetet, the work, för att på så vis börja bygga upp en permanent själ i människan. Det är också en poäng att det ämne som ligger till grund för detta finns överallt i naturen, och det är bara en fråga om att ha de rätta kunskaperna för att kunna ta vara på möjligheten.

Det kan här vara på sin plats att åter igen peka på ett samband med den manikeiska traditionen, som nämnts tidigare. Där handlade det också om att befria andliga ljuspartiklar ur materiens fängelse genom en förädlingsprocess i de utvaldas kroppar. Denna tradition håller jag för trolig som en av inspirationskällorna för mycket i Gurdjieffs tankevärld.

För det tredje nämns att det ämne som innehåller den gudomliga hemligheten finns fritt tillgängligt överallt, också i den mänskliga kroppen. Möjligheten att börja arbeta på sig själv och med de högre frågorna, finns här och nu, det är bara insikten och beslutsamheten som ska till för att börja sträva i den riktningen. Sedan måste det ju också till kunskap förstås.

För det fjärde sägs att den som arbetar genom en annans ande och med hyrd hjälp, den ska få skåda resultat som ligger fjärran från sanningen, och omvänt kommer den, som likt en laboratorieassistent går någon annan till handa, aldrig att släppas fram till drottningens mysterier. Innebörden i detta visar på ett tydligt själsfrändskap med FV.

· Sanningen kan bli en fast och integrerad del av dig, först när du genom egna ansträngningar kämpat dig fram till den.

· Du bör vara medveten om varför du arbetar och strävar. Det ska vara för att uppnå de mål du ställer framför dig i enlighet med din kärlek till verket och dess högre mål.

Överhuvudtaget är det intressant att se att de två riktningarna i så hög utsträckning tar upp teman från den alkemiska traditionen i sina förklaringsmodeller. Vi kan spinna vidare på det temat:

”Begreppet imaginatio är nog en av de viktigaste nycklarna -kanske den viktigaste- till förståelsen av opus. Den anonyme författaren till traktaten De sulphure talar om själens imaginativa förmåga i det textavsnitt där han säger sig vilja meddela det som de gamle skulle ha underlåtit, nämligen en tydlig hänvisning till konstens hemlighet. Själen står i Guds ställe (sui locum tenens seu vice Rex est) och bor i livsanden i det rena blodet. Den (själen) regerar förståndet och detta i sin tur kroppen. Själen fungerar i kroppen (operatur) men har större delen av sin funktion (operatio) utanför kroppen. (I projektionen, kan vi förklarande tillägga.) Denna egenskap är gudomlig, ty den gudomliga visheten är bara delvis innesluten i världens kropp, till större delen finns den utanför och föreställer sig mycket högre ting än världens kropp förmår registrera (concipere), och dessa befinner sig utanför naturen; Guds egna hemligheter. Själen är ett exempel på detta; även den föreställer sig de djupaste ting (profundissima) utanför kroppen, ungefär som Gud gör. Vad som emellertid själen föreställer sig, sker endast i anden, men det som Gud föreställer sig sker i verkligheten. Själen har dock den absoluta och oavhängiga makten (absolutam et separatam potestatem) att göra annat (alia facere) än vad kroppen kan omfatta. Men den har, om den vill, den största makten över kroppen (potestsam in corpus); annars skulle ju vår filosofi vara förgäves. Du kan föreställa dig större ting, eftersom vi ju har öppnat dörrarna för dig.”(10)

Återigen hittar vi beröringspunkter mellan de synsätt som framhålls av Jung och de synsätt som framhålls av FV. Alkemin verkar vara en korsväg där de två riktningarna möter varandra.

I citatet ovan talas det om själen, kroppen och föreställningsförmågan. Detta kan ju ses som en parallell till FVs teorier om centra.

Vidare talas det om människans föreställningsförmåga satt i kontrast till Guds. Människan kan bara få saker att ske i anden med hjälp av sin föreställningsförmåga, men Gud kan få det att ske i verkligheten. Här har vi tanken om korrespondens, så som där ovan, så ock här nere. Människan är på sin nivå ett mikrokosmos som speglar universella lagar. I FV så uttrycks detta i oktaven som hela tiden gestaltar sig i olika former på olika nivåer.

Föreställningsförmågan är ju som sagt något som är lite, och inte så lite, tveeggat inom FV. Dels så är den ju källan till dagdrömmerier och annat onödigt slöseri med psykisk energi. Samtidigt så är den också förutsättningen för att kunna skapa betraktaren som gör det möjligt med självobservation och själverinran.

Några andra Jungcitat som är ytterst upplysande:

”Vad det kristna dopets sakrament gör anspråk på, innebär en milstolpe av största betydelse i mänsklighetens andliga utveckling. Dop ger väsensartad själ, det är inte den individuella magiska dopriten som gör det utan dopets ide, som lyfter människan ur den arkaiska identiteten med världen och förvandlar henne till ett väsen, som är höjt över denna. Att mänskligheten nått upp till denna ides höjd är i djupaste mening ett dop och en födelse av den andliga, icke naturliga människan.”(11)

”Ty att fördjupa och vidga medvetandet genom att göra innehåll medvetna, som ligger i det omedvetna är en ”uppklarning” (Aufhellung), en bedrift i andens värld. Av samma skäl kännetecknas också de flesta mytiska hjältar av solattribut, och ögonblicket för deras stora personlighets födelse kallas upplysning.”(12)

i det här sammanhanget talar Jung om behovet att bli medveten genom att skaffa sig kunskap om innehållet i det omedvetna, och på så vis växa som människa och verkligen födas på nytt.

Gurdjieff betonar att vi hela tiden ska lägga oss vinn om att observera oss själva och se oss i all vår andliga och mentala skröplighet. Genom att göra det så bygger vi upp en ny medvetenhet och en förmåga att leva fullt ut, som inte var möjlig när vi levde som en slav under alla del-jagens nyckfulla välde.

Tanke med dopet i symbolisk bemärkelse som något som lyfter oss ut ur naturens välde till ett högre plan har också sin motsvarighet inpom FV. Det som här ligger närmast till hands är inställningen att naturen fört människan till en punkt så långt den förmår. Efter detta är det människans eget ansvar att utvecklas eller att förfalla. Ingen rörelse är likformig. I enlighet med lagen om oktaven så går impulser antigen uppåt eller nedåt. För att kunna utvecklas och höja sig krävs en medveten chock vid tonsteget do i oktaven. Utveckling sker medvetet, det är endast degeneration som sker automatiskt. Uppvaknandet blir här att jämställa med den chocken som förmår människan att höja sig över den nivå som naturen fört henne till. Kom ihåg FVs tes om att naturen har sina mål och meningar, vilka vi också i viss utsträckning är underkastade, men vi har en möjlighet att, efter att ha betalat priset till naturen, skapa oss vår egen mening på ett högre andligt plan.

FV och typologin

Tendensen att dela in människor i olika kategorier har förmodligen funnits så länge de har funnits människor. Från antiken har vi astrologin som söker en korrespondens mellan stjärnhimlen i en persons födelseögonblick, och dennes karaktär och öde. Vidare läran om de fyra temperamenten, sangvinisk, flegmatisk, melankolisk och kolerisk. Denna uppfattning kunde också kombineras med en teori om fyra kroppsvätskor, gul och svart galla, blod och slem. Det där med vätskorna har vi fortfarande kvar i språket. Vi använder uttrycket ”Vara vid sunda vätskor”. Vi talar också om att någon är torr, i nedsättande bemärkelse. Från uttrycket humid, fuktig, kommer humor och humör.

I Indien utvecklades ett kastväsen med ursprungligen fyra kaster, präster, krigare, köpmän och bönder. Utifrån denna utgångspunkt finfördelades sedan kastväsendet i ett stort antal underavdelningar till varje huvudkast.

Denna samhällsordning baserad på en religiös motivering, ska, enligt Dumézil, vara ett indoeuropeiskt särdrag i sin speciella form där samhällsgrupperna speglar en ordning i gudavärlden. Det ska dock med en gång sägas att indelningar naturligtvis förekommer även i kulturer utanför den indoeuropeiska kultursfären.

Dessa indelningar har ibland en tydlig ideologisk funktion att dela in människor i sådana som ska leda och sådana som ska ledas. I Sverige hade vi ju fram till 1866 en ståndsriksdag uppdelad på adel, präster, borgare och bönder. Att bönderna var ett eget stånd brukar av vissa historiker hållas fram som ett tecken på deras starka ställning. På de flesta ställen i övriga Europa, exempelvis i Frankrike talade man istället om ”Det tredje ståndet”, vilket fick omfatta allt som inte var adel och präster.

När intelligenstesterna kom, så välkomnade många dessa som ett alldeles ypperligt sorteringsinstrument att använda i ett stort antal sammanhang.

I militära urval blev mönstringen ett sätt att identifiera olika begåvningsprofiler för olika befattningar. Skolan fick en funktion av sorteringscentral, vilket stundtals varit föremål för en intensiv och stundtals infekterad debatt.

Man kan ju om man vill raljera lite säga att det finns två sorters människor, de som delar upp mänskigheten enligt olika kategorier och de som inte gör det.

Jung presenterar sin variant i Psykologiska typer från 1921. Här arbetar han med begreppen introversion och extraversion. Om man ser det hela i termer av psykisk energi, så kan man säga att den introvertes energi flödar inåt mot koncept, tankar och idéer, medan den extravertes energi går utåt, mot andra människor och objekt. Denna skillnad ger upphov till olika egenskaper hos typerna. Extroverta söker bredd och händelse, medan introverta strävar mot djup och orienterar sig mot sig själva.

Vidare så nämns också fyra funktioner som dessa begrepp sammankopplas med:

· Tanke

· Känsla

· Förnimmelse

· Intuition

Tanke och känsla står i ett motsatsförhållande till varandra, likaså förnimmelse och intuition. I och med människans utveckling sker en specialisering varpå en funktion blir den dominerande, och dess motsatts blir outvecklad och mindervärdig. Någon av funktionerna i det andra paret kan utvecklas mer och bli till en stödfunktion. Till exempel kan en person med anlag för tänkande och intuition ha känsla och förnimmelse som outvecklade funktioner.

Eftersom vi endast har förmågan att hantera några funktioner medvetet så kommer delar av personligheten att befinna sig i det omedvetna. Genom att öka sin självkännedom, så kan man bli mer och mer medveten om sina dolda sidor, och på så sätt stå i en bättre position att kunna hantera dem. Nonchalerar man å andra sidan detta, så kan man komma att gå genom livet omedveten om deras existens.
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FV delar ju också upp mänskligheten i olika typer. Detta faktum inkluderas ju i rörelsens namn, den fjärde vägen, vilken är den listiges väg (The sly man).

Vi har tidigare berört de övriga vägarna, vilka var och en svara mot sin personlighetstyp och styrs av vissa center.

Fakirens väg kan väl något förenklat sägas vara inriktad på att utveckla sig genom att skaffa sig kontroll över sin kropp. Det är inte helt självklart hur den här typen ska kunna översättas till det jungianska schemat, men om jag skulle försöka, så är min uppfattning att den förnimmande funktionen är den som ligger närmast till hands.

”Eftersom förnimmelsen förmedlar kroppsliga förändringar till medvetandet representerar den även de fysiologiska drifterna. Den är inte identisk med dem, eftersom den endast är en perceptiv funktion.(13)

Fakiren uppnår visserligen sitt mål efter ett livs hård och oförtruten strävan, men till ett högt pris. Det mål som han når är dock ofullständigt så till vida att det uppnåtts till priset av att de övriga aspekterna förblivit outvecklade. Han kan uppnå full kontroll över sitt fysiska center och eventuellt skaffa sig fantastiska krafter. Problemet är bara att han på grund av att de övriga centren inte har fått komma till sin rätt, saknar kunskapen om hur han ska kunna använda dessa, och till vilket ändamål han ska bruka dem. Genom att den väg han har valt har varit så krävande, så har det inte funnits tid eller energi för att kunna utveckla de övriga funktionerna på ett riktigt och harmoniskt sätt.

Munken arbetar med sitt känslomässiga centrum, vilket ganska tydligt är att koppla till Jungs känslofunktion. Han är i ett något bättre läge än vad fakiren befinner sig i, men har även han en lång och hård väg att vandra. När han väl nått sitt mål så har han nått långt med sina känslor, men på bekostnad av de övriga funktionerna. Återigen har ensidigheten lett till ett begränsat resultat. Munken har försummat sitt intellekt och sin kropp.

Yogin behöver lägga mindre tid och möda på sin väg än vad de två föregående har fått göra, men återigen så är saken den att de två övriga funktionerna förblir underutvecklade och mindervärdiga. Han vet mycket, men kan lite göra, eftersom han saknar styrka och motivation. Yogin svarar givetvis mot den funktion som Jung benämner tänkande.

Gurdjieff ansåg att det låg en kvalitativ skillnad i kedjan fakir-munk-yogi, där munken var överlägsen fakiren och yogin munken, men att alla tre var nödvändiga för en fullvärdig människa med möjlighet att förverkliga hela sin potential.

Gurdjieffs lösning på problemet med ensidighet och därpå följande brister, var den listiges väg, the sly man. Det är detta som är den fjärde vägen.

Den listige börjar med att se sin livssituation som den verkligen är, utan skygglappar och förskönande omskrivningar. Först när han gjort detta kan han ta itu med den. För att kunna få en motivation till att förändras och göra sig fri, måste man först inse att man inte är fri. Detta kan ses som närliggande Sokrates tanke om att vishetens begynnelse är att veta hur lite man vet, först då kan man börja ställa de rätta frågorna.

Förändringen har till mål att funktionerna ska arbeta harmoniskt med vad de ska göra. Nuläget är, enligt FV, att centra ofta arbetar med fel saker, vilket leder till ett oerhört slöseri med energi och ger ett sämre resultat än vad som skulle ha varit fallet om allt fungerat som det var avsett att göra. De här processerna beskrivs ofta i alkemiska termer, vilket vi redan tidigare konstaterat är en beröringspunkt mellan Jung och FV.

Den ständigt återkommande punkten här är självobservation och självmedvetande. Detta ligger i linje med Jungs tankar om att förskjuta tröskeln mellan det medvetna och det omedvetna, så att mer och mer av ens dolda sidor blir synliggjorda för jaget. Som det står i Johannesevangeliet;

”Sanningen skolen göra eder fria”

Men som sagt, för att hamna i det läget att du efterfrågar sanningen och friheten, så måste du först inse att du inte är fri.

Här kommer vi in på en av skillnaderna mellan de två traditionerna. Jung anser att vi har ett jag som saker kan avslöjas för, medan FV ser det som att först måste det skapas ett permanent jag, vilket kan fungera som betraktare. Denna skapelse är det som skiljer agnarna från vetet, eller för att ta det i alkemiska vändningar, guldet från slaggen. Jaget som skapas är något som höjer sig över det kaotiska surret av de inbördes stridande del-jagen.

På så vis finns det en viss likhet mellan FV och existentialismen i den form som den framlades av Jean-Paul Sartre. Denne menar ju också att med ett materiellt föremål är det så att en tanke har funnits till att börja med, sedan har den förverkligats i formandet av föremålet, eller som han själv uttrycker det; ”Essensen föregår existensen”. Med människan är det tvärtom. Människan formar med sitt liv och sina val sin essens. Människan har hela tiden att göra val. Människan är fri och friheten i kombination med nödvändigheten att träffa avgöranden ger henne ångest.

Skillnaden är att FV är mycket mer konkret när det kommer till att anvisa en väg ut ur tillkortakommandena. Valfriheten är inte heller total inom FV. Den sker inom ramarna för en kosmisk och harmonisk världsordning som det gäller att kunna relatera till. Eftersom det här är analys och slutsatsdelen, så är jag väl tillåten att komma med egna åsikter. Jag anser att FV, vare sig man godtar eller förkastar dess världsbild, erbjuder en klarare och redigare framställning av människans situation än vad Sartre, med sitt tröttsamma koketterande med sin ångest och sina tillkortakommanden, gör.

Nu till frågan om begreppen introversion och extraversion.

När vi ser till utgångsläget så anser ju FV knappast att människan i normalfallet har ett inre som skulle kunna vara basen för en introversion. Människans psyke består av ett ostrukturerat kaos. För att komma så långt att man har ett inre, så måste det först till en process där detta byggs upp. Det främsta medlet för detta är själverinran. Detta begrepp blir mycket intressant om vi sätter det i relation till Jungs syn på människan.

Vad som egentligen sker i självbetraktande och själverinran, är att man riktar sin blick mot sig själv och observerar och registrerar det som man finner där. Detta skulle ju kunna beskrivas som introspektion och introversion. Samtidigt är ju förutsättningen att allt detta ska ske genom att formera ett slags utomstående betraktare, som så att säga står lite vid sidan om och betraktar ett studieobjekt, vilket som helst. Detta ligger i linje med den extroverta tendensen, så till vida att man gör sitt eget jag till föremål för sin uppmärksamhet, och samtidigt lägger sig vinn om att markera ett avstånd till det.

Här är det ganska tydligt att motsatsparet introversion extraversion inte är fråga om fixerade tillstånd utan en teknik som man temporärt tar på sig för att uppnå ett mål som är, att genom klarhet och insikt, kunna gå vidare och höja sin grad av medvetande.

Vi börjar nu närma oss slutet av den här redogörelsen och kan därmed se att de två traditionerna har beröringspunkter och likheter, men också fundamentala skillnader i sin uppfattning om människan och hennes plats i Universum och vad som är hennes möjligheter och begränsningar.

Studien har huvudsakligen varit begränsad till områdena individuationsprocess och typologi. Naturligtvis finns det flera områden som det skulle vara fruktbart att studera, vilket mycket väl kan bli föremål för framtida projekt. Ett sådant kunde vara Jungs tankar om synkronicitet och Gurdjieffs syn på de kosmiska lagar han ansåg styrde Universum.

Sammanfattning

Jag har jämfört FVs och Jungs syn på den mänskliga utvecklingen och de olika människotyperna.

Det kan med en gång konstateras att det föreligger likheter mellan de två riktningarna.

· Båda ser människans mål som en process av växande. Stannar vi upp så stagnerar och krymper vi.

· Båda traditionerna betonar att vi i normalfallet lever liv som är mindre rika och utvecklade än vad de kunde vara.

· En av huvudorsakerna till detta är att vi binder upp så mycket energi i våra falska manifestationer. Det kan antingen vara fråga om våra kaotiska del-jag, eller en persona som tillåtits stelna och ta makten över vår tillvaro.

· För att kunna växa måste man bli medveten om sig själv och rikta uppmärksamheten antingen mot sitt inre, eller mot insikten att man saknar ett permanent och fast inre att rikta uppmärksamheten emot. I båda fallen handlar det om att ta livet på allvar och se verkligheten i vitögat.

· Båda riktningarna förespråkar en moral där man för att kunna utvecklas måste betala ett pris. Ingenting kommer gratis. Man måste tillföra något för att bli något.

· Båda riktningarna ägnar ett stort intresse åt de gamla religiösa och mystiska traditionerna så som alkemi och gnosticism.

· Båda riktningarna uppstod i ett historiskt brytningsskede, där modernism och tradition möts. Båda riktningarna försöker sammanföra modern vetenskap med den uråldriga visheten.

Sedan kan vi också konstatera att det finns skillnader:

· FV betonar att själen inte existerar, utan endast är en möjlighet hos människan. Den måste skapas genom hårt och målmedveten strävan. Hos Jung har vi en fast kärna som har att förhålla sig till ett omedvetet.

· FV lägger ingen större vikt vid drömmar och deras tydning, till skillnad från Jung, som tillmäter dessa en stor betydelse.

· Skuggan i form av sådant man inte önskar se hos sig själv, är ett av de viktigare begreppen hos Jung. Inom FV saknas detta. Problemet är inte att man förtränger eller förnekar något, utan att man saknar enhet.
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Appendix

Like what “it” does not like.

The highest that a man can attain is to be able to do.

The worse the conditions of life the more productive the work, always provided you remember the work.

Remember yourself always and everywhere.

Remember you come here having already understood the necessity of struggling with yourself—only with yourself. Therefore thank everyone who gives you the opportunity.

Here we can only direct and create conditions, but not help.

Know that this house can be useful only to those who have recognized their nothingness and who believe in the possibility of changing.

If you already know it is bad and do it, you commit a sin difficult to redress.

The chief means of happiness in this life is the ability to consider externally always, internally never.

Do not love art with your feelings.

A true sign of a good man is if he loves his father and mother.

Judge others by yourself and you will rarely be mistaken.

Only help him who is not an idler.

Respect every religion.

I love him who loves work.

We can only strive to be able to be Christians.

Don't judge a man by the tales of others.

Consider what people think of you—not what they say.

Take the understanding of the East and the knowledge of the West—and then seek.

Only he who can take care of what belongs to others may have his own.

Only conscious suffering has any sense.

It is better to be temporarily an egoist than never to be just.

Practice love first on animals, they are more sensitive.

By teaching others you will learn yourself.

Remember that here work is not for work’s sake but is only a means.

Only he can be just who is able to put himself in the position of others.

If you have not by nature a critical mind your staying here is useless.

He who has freed himself of the disease of “tomorrow” has a chance to attain what he came here for.

Blessed is he who has a soul, blessed is he who has none, but woe and grief to him who has it in embryo.

Rest comes not from the quantity but from the quality of sleep.

Sleep little without regret.

The energy spent on active inner work is then and there transformed into a fresh supply, but that spent on passive work is lost for ever.

One of the best means for arousing the wish to work on yourself is to realize that you may die at any moment. But first you must learn how to keep it in mind.

Conscious love evokes the same in response. Emotional love evokes the opposite. Physical love depends on type and polarity.

Conscious faith is freedom. Emotional faith is slavery. Mechanical faith is foolishness.

Hope, when bold, is strength. Hope, with doubt, is cowardice. Hope, with fear, is weakness.

Man is given a definite number of experiences—economizing them, he prolongs his life.

Here there are neither Russians nor English, Jews nor Christians, but only those who pursue one aim—to be able to be. http://www.gurdjieff.org/aphorisms.htm
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