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SYMBOLVÄRLDEN 

 

Inledning 

 

Kultur, är det något som kommer utifrån eller inifrån? Det var en fråga som ställdes vid ett 

seminarium på kursen för kulturpedagogik. Denna fråga gjorde att jag fick funderingar kring 

människans inre värld och hur hon skapar sin tillvaro. Då slog det mig att det egentligen inte 

finns något som kommer utifrån, från själva intet och tomma luften. Allting har sin början i 

människan. Utifrån hennes tillsynes osynliga värld av tankar, drömmar och behov materiali-

serar sig eventuellt ett yttre uttryck för vad som finns där inuti. Vid närmare eftertanke förstår 

jag att kulturen och allt som existerar i den är ett samspel mellan inre och yttre faktorer. Det ena 

föder det andra så att säga. 

 

För att förstå människan och hennes samtid, framtid och historia kan man förstås titta på 

skeenden i världen, i miljön, samhället och på planeten. Genom denna studie kan man säkert 

komma fram till många slutsatser. Men varför blir det som det blir egentligen? Finns det några 

underliggande faktorer som styr vårt handlande och de resultat som det orsakar? 

 

Varför drivs människan just nu av en slags rovdrift och varför styrs vår tillvaro i så hög grad av 

pengar. Frågorna snurrar och jag inser att de är alldeles för omfattande för att jag skall kunna 

svara på dessa i en C-uppsats. Jag tror att om man vill få en större förståelse för vår kultur måste 

man ta med denna tillsynes osynliga dimension av tillvaron, detta som pågår inom oss. Det är ju 

denna kraft inom människan som skapar världen. 

 

Det är ett lärande och en kunskap om oss själva som gör att vi blir medvetna om skeenden i den 

yttre världen. Vi får större makt att medvetet förändra och skapa. 

 

När jag funderat över hur det är möjligt att nå denna kunskap kom jag fram till att titta på det 

inre språket, människans symbolvärld. I den och med hjälp av den vill jag försöka se vad som 

rör sig i människors medvetande. Men kanske främst se hur vi kan använda den för att utvecklas 

som individer. Symboler kan användas som verktyg för att få större förståelse, en kunskaps-

källa som de flesta inte inser värdet av. 
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C. G. Jung säger att det krävs en vilja att se vad som finns inuti, att vilja konfronteras med det 

undermedvetnas dolda lager och sin ”skugga” Det gäller att öva upp en förmåga där det 

medvetna och det omedvetna kan samverka på ett fruktbart sätt. Det är detta som intresserar 

mig! På vilket sätt kan man öva upp denna förmåga? 

 

Jag har länge varit intresserad av drömmar och symbolernas betydelse. Symbolvärlden är en 

stor del av våra liv och jag är intresserad av hur vi kan dra nytta av den. Det handlar om att öva 

upp en medvetenhet, en förståelse som utvecklas ju mer man håller på. Egentligen är det inte så 

svårt, det handlar om fantasi och fria associationer kring ting och företeelser. Det handlar också 

om att ta denna subjektiva värld på allvar. Att inte slå den världen ifrån sig och säga - det är ju 

bara fantasier. Fantasi är ett grekiskt ord som betyder att göra synligt. För de gamla grekerna 

var närvaron av en inre värld självklar och de inre bilderna var ett sätt att synliggöra en osynlig 

dimension av det mänskliga. Symbol är ett annat grekiskt ord som betyder att göra helt. ”En 

dröm som man inte förstår är som ett brev som man inte öppnar. Talmud” (Fromm Det glömda 

språket, sid 9) 

 

Syfte 

 

Jag vill undersöka och ge några exempel på hur människor genom sin egen personliga sym-

bolvärld kan komma i kontakt med den omedvetna kunskapen om sig själva och världen. Jag 

vill även belysa några sätt på vilket människan kan göra detta och hur hon i så fall kan praktiskt 

gå till väga. 

 

Frågeställningar 

 

 Hur kan den personliga symbolvärlden bidra till att människor förstår sig själva, sin 

miljö och omgivning bättre? 

 Hur kan man komma i kontakt med denna värld? 

 

Jag kommer att titta närmare på några aspekter av dessa frågor, några olika perspektiv på hur 

symbolvärlden kan vara till nytta för människor. Jag kommer sedan ha delfrågor som ytterli-

gare tar upp några exempel på detta tema, alla leder de fram till de övergripande svaren. 
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 Vad är symboler? 

 Hur kan symboler vara ett verktyg för utveckling? 

 Vad är drömmar? 

 Hur kan vi använda oss av drömmar? 

 Vilka andra metoder finns det för att utforska symbolvärlden? 

 

Genomförande och metod 

 

Jag har i min uppsats inte haft några svårigheter att hitta källmaterial. Jag har letat efter böcker 

som handlar om symboler och då helt naturligt funnit böcker som handlar om drömmar. Vidare 

har jag letat upp böcker som jag redan visste fanns, däribland en bok av C. G. Jung, Människan 

och hennes symboler. 

 

När jag kom till frågan vilka andra metoder, verktyg som finns för att synliggöra, medvetande 

göra den inre symbolvärlden var jag osäker på vilka böcker jag skulle välja eftersom jag kände 

att jag måste begränsa mig. 

 

Förutom voice dialouge och symboldrama finns bl.a. psykodrama och gestaltterapi vilka 

ändock påminner om de metoder som jag tagit upp. Jag har således inte haft några svårigheter 

att finna det material som jag har behövt. 

 

Mitt angreppssätt började med att jag per telefon kontaktade fem personer för att ge dem en 

uppgift och en fråga som jag sedan tänkt mig samla in och sammanställa. Jag kom sedan på att 

det skulle vara mer intressant och givande att också göra en intervju. Detta är nästa steg och 

metoden jag valt är kvalitativ metod. Jag vill föra ett samtal om ett ämne som intresserar mig 

och den person jag intervjuar för att sedan utgå från detta för att göra fortsatta analyser. Min 

studie kommer att handla om den intervjuades dröm och om denne kan få en större förståelse av 

sig själv och sin omvärld genom drömmar och symboler och på vilket sätt den förståelsen blir 

synlig. Vi kommer att prata om drömmen och föra en dialog om symbolerna i drömmen, vad 

kan drömmaren få ut av sina inre bilder? På så sätt kommer jag att tränga in i den intervjuades 

livsvärld. Den intervjuade får beskriva så exakt som möjligt sina associationer och känslor. 

 

 5



Jag läser i Steiners Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun att det ibland kan vara svårt 

att dra en skiljelinje mellan en terapeutisk intervju och en forskningsintervju. Båda kan ju som 

sagt leda till en större förståelse och förändring, men som Kvale säger så ligger tonvikten i den 

terapeutiska intervjun på personlig förändring och i forskningsintervjun på intellektuell 

förståelse. 

 

Fördelen med den kvalitativa metoden är just samtalet om något som intresserar och att man på 

så sätt kan tränga in djupare i den intervjuades livsvärld. Forskningsresultatet innefattar 

observation, samtal och interaktion till skillnad från den kvantitativa forskningen som inte 

intresserar sig för enskilda fall utan söker lagar, systematiska relationer och förklaringar av 

fenomen som gör att resultatet blir statiskt, då försvinner ju den individuella kärnan. Det blir 

gruppdata och statistik istället. I min studie finns det alltså flera fördelar med kvalitativ 

forskning. Nackdelarna då, ja jag tror säkert att det finns en del fallgropar om man inte tänker 

sig för. Man måste tänka på många saker, som att exempelvis ge en ram åt intervjun, vara tydlig 

i sina frågeställningar och tänka på de etiska frågorna. Att man förklarar vad man kommer att 

använda undersökningen till och att samtalet är i förtroende och konfidentiellt. Att vara öppen 

med sina intentioner. Det gäller att vara lyhörd i intervjun, att inte pressa och stressa någon. Att 

inte gå för långt när man märker att det finns en motvilja. Man får ha stor respekt för den man 

intervjuar. 

 

Materialet från intervjuerna är uppdelade i fyra steg, först återger drömmaren sin dröm så 

tydligt som möjligt, därefter tolkar drömmaren drömmen på sitt sätt, drömmaren berättar vad 

denne förstår och vilka insikter denne tycker sig fått. Sedan ställer jag frågor till drömmaren om 

de enskilda drömsymbolerna. Jag frågar vilka associationer drömmaren får. Till sist gör jag en 

kommentar till drömmen och drömmens symboler som jag knyter samman med de teorier som 

finns i uppsatsen. Jag vill poängtera att det är drömmarens subjektiva tolkning som är det 

viktigaste. 

 

En bakgrund till symboler och symbolvärlden 

 

Själva ordet symbol kommer från det grekiska ordet synbalein. ”Syn” betyder ”hel” och 

”balein” står för ”jag kastar samman”, Symbalein betyder alltså att göra helt. En symbol är 

sammansatt av olika aspekter. Känslor, egenskaper, sinnesstämningar från olika platser och 

tider vävs in i symbolen. Vårt inre, det omedvetna arbetar ständigt med detta, vilket blir tydligt 
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i våra drömmar. Det omedvetna binder ihop olika minnen, erfarenheter och tankar. När vi sedan 

ser eller upplever något som väcker dessa minnen har vi fått en personlig symbol för detta som 

vi har i tankarna. Symbolerna kan vara personliga, leva och förändras. Symbolvärlden är en 

slags karta, en världsbild unik för varje människa, en karta som visar hur man ser på sig själv 

och andra. Då man arbetar med symboliska uttrycksmedel och drömmar kommer den kartan 

fram i ljuset, man kan se symbolerna som en bro mellan den inre och yttre verkligheten.1 

 

Myter och sagor blev för Jung nyckeln till vår förståelse av arketyperna. Arketyp betyder 

ursprunglig prägling och termen syftar till att beskriva olika formprinciper som påverkar våra 

liv och kommer till uttryck genom bland annat myter, symboler och drömmar. Jung menade att 

vi har ett så kallat kollektivt omedvetet, en symbolvärld som är gemensam för oss alla.2 Dessa 

ursymboler kan man också se i barns drömmar. Det är drakar, demoner havsvidunder och 

häxor. Sådant som ett barn inte har någon erfarenhet av, men som är ändamålsenliga bilder för 

arketyper som svarar mot uråldriga psykiska processer. Det handlar om själsliga fenomen som 

är universella och allmängiltiga i de olika utvecklingsfaserna av våra liv. Drömmarna är 

uppbyggda av symboler. Vi behöver dessa symboler för att orientera oss. Så har det alltid varit 

sedan förhistorisk tid. Idag finns inte mycket kvar av symboltänkande hos den rationella 

nutidsmänniskan. Symboler är vår äldsta och ursprungligaste uttrycksform, en form som 

avslöjar sidor av verkligheten som inget språk kan fånga. Sagor och myter har berättats i 

århundraden och haft en sådan makt över människorna just på grund av sin symboliska 

innebörd av sanning och visdom. 

 

Studiet av symboler är inte bara ett tidsfördriv, det är en verksamhet som rör människans 

kunskap om sig själv. En uttrycksform som avslöjar sidor av verkligheten som undflyr alla 

andra språk. 

 

Det finns också en rik skatt av hävdvunna symboler som formar sig till ett internationellt språk 

som spränger den konventionella kommunikationens gränser. En symbol kan vara en ut-

gångspunkt för en upptäcktsresa i sinnet och anden, i de inre djupen och de yttre rymderna, i det 

uppenbara och det fördolda. Symbolerna kan öppna vägen till en oförmedlad och direkt insikt. 

Symbolspråket överbryggar också tidsåldrarna och sträcker sig bortom det individuella in i det 

                                                 
1 Åke Högberg Att utvecklas med symboler 1996 sid. 79 
2 C. G. Jung Människan och hennes symboler 1981 sid. 69 
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universella, genom det kan vi komma i förbindelse med verkligheter som annars skulle ha dolts 

av språkets begränsningar eller som annars är allt för svårt för att uttrycka på andra sätt. 

 

Carl G. Jung och hans teorier om symboler och det omedvetna 

 

Vi grundar inte vår botanik på den gammaldags indelningen i nyttiga och onyttiga växter eller 

vår zoologi på den naiva distinktionen mellan farliga och ofarliga djur. Men utan invändningar 

går vi alltjämt med på att medvetandet har mening och det omedvetna meningslöst. I veten-

skapen skulle en sådan uppfattning bli utskrattad. Har t.ex. bakterier någon mening eller är de 

meningslösa?3 

 

Det är en naturlig företeelse som frambringar symboler och de är sprungna från våra omedvetna 

domäner. Dessa symboler visar sig ha mening. Denna okända del av själen där symbolerna 

uppstår är fortfarande ganska outforskad. Men människans förnämsta instrument är hennes 

psyke.4 

 

Skillnaden mellan tecken och symbol är den att tecknet alltid är något mindre än det begrepp 

det representerar, medan en symbol alltid står för någonting utöver sin närliggande och 

omedelbara betydelse. Symboler är dessutom spontana och naturliga produkter. I våra drömmar 

uppträder symboler spontant, de är inte uttänkta utan kommer till oss. Därför är de också 

huvudkällan till vår kunskap om symbolik. Men symboler uppträder i alla psykiska livsytt-

ringar. Det finns symboliska handlingar, situationer, tankar och känslor. Det finns många 

symboler och bland dem de viktigaste, som till art och ursprung inte är individuella utan 

kollektiva. De kollektiva föreställningarna kommer ifrån uråldriga drömmar, myter och 

fantasier. 

 

För att kunna se saker i sitt rätta perspektiv behöver vi förstå människans förflutna såväl som 

hennes nu. Det är därför vår förståelse av myter och symboler får väsentlig betydelse. När något 

glider ut ur vårt medvetande upphör det inte att finnas till, lika litet som en bil, som försvinner 

runt hörnet, har gått upp i rök. Den har bara försvunnit utom synhåll. I det omedvetna finns en 

mängd tillfälligt mörklagda tankar, intryck och bilder, som trots att de undgår oss fortsätter att 

                                                 
3 C. G. Jung Människan och hennes symboler 1981 sid. 102 
4 C. G. Jung Människan och hennes symboler 1981 sid. 102 
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influera på vårt medvetna tankeliv. Det måste vara på detta sätt för att vår tankeapparat inte ska 

bli överbelamrad. 

 

Medvetet tankestoff kan sjunka ner i det omedvetna och nytt stoff som ännu inte varit medvetet 

kan stiga upp därifrån. Det finns alltså inte bara en massa gammalt där utan också mycket nytt, 

nya frön till nya tankar och idéer. Vi ser exempel på detta i vardagen där besvärliga knutar 

ibland kan lösas tack vare nya överraskande förslag. Det finns många bevis på detta i vår egen 

historia. Särskilt bland vetenskapsmän, konstnärer och filosofer. Den primitiva människan var 

mycket mera styrd av sina instinkter än vad vi är idag. I dag har vi lärt oss att i större grad 

behärska oss och agera ”rationellt” Vi har under denna civilisationsprocess mer och mer avskilt 

vårt medvetande från de djupare, instinktiva skikten i vårt psyke. Men de är naturligtvis inte 

helt förlorade. 

 

Det krävs en hel del mod för att ta det omedvetna på allvar och ta itu med de problem som det 

ställer. Man får inte heller vara för bekväm om man vill reflektera över det omedvetnas 

inflytande över ens liv. Det är som sagt var inte bara den primitiva människan som får bistånd 

från det omedvetna. Jung gjorde den upptäckten att drömmarna kan ge alla människor den 

vägledning hon behöver, för att hitta ut ur sina problem, både yttre och inre. Många av våra 

drömmar handlar om enskildheter i vårt yttre liv och omgivning. 

 

Drömmar 

Kort historik 

 

Antikens egyptier ägnade stor uppmärksamhet åt drömmar. I tempel som gick under benäm-

ningen serapeum (uppkallad efter drömguden Serappis) ägnade man sig åt inkubation. Det 

starkt rituella tillvägagångssättet avsåg att framkalla en särskilt upplysande dröm som kom från 

gudarna och skulle tolkas av oraklen. 

 

Antikens greker trodde att drömmar uppstod genom att människor kommunicerade med 

gudarna. Liksom i Egypten ägnade man sig i Grekland åt inkubation särskilt för att erhålla 

viktiga upplysningar som kunde leda till bot mot sjukdomar, Man hade särskilda drömtempel 

där människor kunde komma för att drömma och sedan få hjälp med tolkningen av präster. I 

den kristna Bibeln förekommer åtskilliga berättelser om drömmar som gudomliga uppenba-

relser. 
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Sigmund Freud etablerade psykoanalysens grundläggande metod, ”den fria associationen”, 

som innebär att patienten vidarebefordrar alla tankar och bilder som framkallas av ord. Denne 

pionjär upptäckte det omedvetna, och hans åsikter fick stort inflytande inom västerländsk 

vetenskap, konst och kultur. Hans främsta verk Drömtydning, publicerades 1900. Där skriver 

han att drömmen är kungsvägen till kunskapen om det undermedvetna i själslivet. I Drömtyd-

ning ingår enligt Freud att spåra det som ligger bakom med hjälp av fri association för att 

slutligen komma fram till de ursprungliga bortträngda önskningarna. Avgörande för Freuds 

teori är att drömmar maskerar. 

 

Psykiatern Carl Jung ifrågasatte Freuds teorier, en av anledningarna var att han inte kunde 

acceptera Freuds dogm om sexualiteten som grund för beteende och drömmar. Jung ansåg att 

vårt psyke anpassar sig självt så att vi kan få mot varandra stridande delar av vår natur att gå 

ihop. Det omedvetna är inte bara en förvaringsplats för bortträngda önskningar - det fungerar 

även som vän, vägledare och rådgivare. Han såg drömmen som ett sätt att kommunicera, att 

förmedla omedveten information till det medvetna. En jungiansk analytiker använder direkta 

associationer för att upprätthålla patientens fokusering vid drömmen stället för att leda bort från 

den genom fria associationer. Drömmen så som Jung ser på den, pekar också framåt mot 

kommande möjligheter. Enligt Jungs uppfattning snuddar drömmar vid ett ”kollektivt medve-

tet”, det inslag i varje individs omedvetna som stammar från hela mänsklighetens erfarenheter. 

Det finns universella arketypiska bilder som förekommer i drömmar och som betyder samma 

sak som till exempel anima (det kvinnliga i en mans personlighet) och animus (det manliga i en 

kvinnas personlighet), den gamle vise mannen och moder jord. Jungs inställning är andlig och 

positiv och betonar hur drömmar kan hjälpa oss alla i vår personlighetsutveckling. 

 

Det finns moderna drömteoretiker av idag, en av dem är Montague Ullman Medical Center i 

New York, han stödjer snarare Jung än Freud. Han betonade drömmens förmåga att avslöja i 

högre grad än dölja. 

 

Drömmarnas natur 

 

Eugene Aserinsky och Nathaniel Kleitman, amerikanska psykologer vid University of Chicago, 

förändrade helt vår kunskap om sömn och drömmar när de 1953 följde hjärnvågor, ögonrö-

relser och muskelaktivitet under försökspersonernas sömn. Två helt separata sömntillstånd gick 

tydlig att urskilja. Det ena då det förekom perioder med snabba ögonrörelser (rapid eye 
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movements, REM) och ett karaktäristiskt mönster av hjärnvågor då kroppens muskulatur var 

helt förlamad, sammanföll med den tid då försökspersonen säger sig ha drömt - därav uttrycket 

REM-sömn. Fastän ögonen är slutna kan man se rörelserna innanför ögonlocken. REM-sömn 

alterneras med drömlös sömn, och hela cykeln upprepas ungefär var nittonde minut. Vanligen 

förekommer fyra till fem cykler under en natt. Nattens första period kanske varar under någon 

enstaka minut, men för varje ny cykel ökar dess längd tills drömtiden efter sju till åtta timmars 

sömn kan vara en halvtimme eller mer. 

 

Det förefaller som en dröm är en sekvens rörliga bilder baserad på en betydelsefull tanke som 

kan vara antingen medveten eller omedveten. Bilderna följer associationsbanor i hjärnan. Dessa 

är verbala. De associationer efter vilka drömmar fortskrider är individuella för varje människa. 

 

Vår förmåga att komma ihåg drömmar varierar. Ditt drömjag presenterar som sagt var flera 

avsnitt ur din verklighet varje natt. En verklighet som förpassats till det omedvetna. Det som 

göms där försvinner inte. Drömmarna håller upp en spegel framför oss, så att vi kan se oss 

själva som vi verkligen är, utan förklädnader och masker. De visar oss våra rädslor och trauman 

men också på våra tillgångar och styrkor. Enligt Jung kan man se drömmen i tre stadier: 

 

Det första är introduktionen eller iscensättningen av drömmen och formuleringen av problemet, 

det andra stadiet är berättelsens växlingar och det tredje är lösningen eller katastrofen i slutet av 

drömmen. Det är inte alltid man kan se dessa stadier så tydligt. Det finns olika typer av 

drömmar, en del är rådgivande, varnande, kompenserande och förutsägande. I barns drömmar 

kan man se det Freud kallar önskedrömmar, men som ur ett annat perspektiv kan ses som 

kompenserande drömmar. 

 

Drömmen har oftast flera betydelsenivåer. Den första vi ser och som verkar vara ett hopkok av 

de senaste dagarnas händelser, eller som en önskedröm som vi avfärdar som nonsens, kan vid 

analys visa sig ha ett djupt och meningsfullt budskap om vår aktuella livssituation och de 

komplex vi brottas med på ett omedvetet plan. 

 

Att förstå drömmar 

 

Drömmarna är symboliska pusselbitar som är budskap till oss. Det är inte så svårt att lära sig 

förstå dem, det kan dock krävas lite träning. Visst kan det vara till hjälp att ha studerat symboler 
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och förstå deras betydelse i ett vidare perspektiv, men om en särskild symbol dyker upp i 

drömmen är det ändock bara vi själva som kan veta vad den betyder. Genom att använda oss av 

vår egen associationsförmåga kan vi dechiffrera drömmens symboler. En person har alltid 

patent på sin egen drömtolkning, ingen annan kan fullständigt tolka en annan människas dröm, 

utan medverkan av den som drömt.5 

 

Första steget i att förstå sina drömmar är naturligtvis att vi kommer ihåg dem. Alla kan träna sig 

i det. Det bästa sättet brukar vara att så fort vi minns något om så bara ett fragment skriva ner 

detta. Om man gör detta upprepade gånger kommer man att märka att man minns mer och mer. 

Det kan krävas tålamod till en början. Man kan också affirmera budskapet ”jag kommer att 

minnas mina drömmar i natt” innan man somnar, som en uppmaning till sitt eget drömjag. Man 

kan fråga ett barn varje morgon om det kommer ihåg sina drömmar, gör man det regelbundet 

brukar det räcka för att barnet ska börja lägga vikt vid att minnas. Man kan hjälpa barnet att 

skriva ner sin dröm. 

 

Små barn har inget behov av att förstå intellektuellt, och har inte resurser att göra det. För dem 

kan det räcka med att berätta sin dröm, den vuxne kan ta till sig drömmen och få en förståelse 

för var barnet befinner sig och på så sätt bli ett bättre stöd för barnet. Små barns drömmar kan ge 

insikter i barnets värld. Om man vill kan man låta dem måla drömmen eller göra en saga av den. 

Barns drömbilder hopfogas av samma material och symboler som vuxnas. Det mesta som sägs 

och sagts om vuxnas drömmar gäller därför också för barns drömmar. Ett barn kan i drömmen 

slåss mot en drake, en tonåring kanske mot en tiger och den vuxne mot en inbrottstjuv. Alla 

uppräknade fiender är ändamålsenliga symboler för vad de vill säga oss om sidor av oss själva 

som skrämmer oss, och som vi försöker förtränga. Det är detta som kan vara exempel på våra 

skuggor som förpassats till det omedvetna. Vi kan hjälpa barn att bearbeta sådant omedvetet 

material genom att låta dem möta sina drömmar och drömfigurer, och på ett lekfullt sätt 

konfronteras med det som skrämmer dem. Att de sedan genom drömhanteringen får hjälp att 

besegra det ”onda” stärker dem. 

 

Ett barn som vågar berätta en otäck dröm har därmed ställt sig öga mot öga med det han fruktar 

mest och detta i sig kan vara helade och avdramatisera det jobbiga. 

 

                                                 
5 Louise Minerva Frostegren Dagsdröm Nattdröm Livsdröm 1994 sid. 14-17 
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Metoder för att tolka och förstå drömmar 

 

Det finns många olika metoder för att arbeta med drömmar, det finns inga strikta regler för hur 

det ska gå till, men här följer några riktlinjer enligt Louise Minerva Frostegren. 

 

Drömmen speglar en psykisk livsprocess. Drömmens bildspråk har sin egen logik där kroppens 

och psykets logik beskrivs exakt. Drömmen visar ofta första utgångspunkten, nutid, sedan 

orsaken, dåtid, sedan själva handlingen, beteende, sedan möjligt slutresultat. Det underlättar att 

följa drömmen logik genom att börja från början av en dröm och fortsätta tolkningen krono-

logiskt, alltså att inte hoppa hit och dit i drömmen. 

 

Ställ frågor till dig själv eller den du vill hjälpa om drömmen, vad kan du associera till? 

Känslor, minnen, situationer. 

 

 Det krävs aktivt lyssnande och att man inte har förutfattade meningar om man vill 

hjälpa någon annan att förstå sin dröm. Lyssna på ord och ordval, kroppsspråk och 

känslouttryck. 

 

 Drömmar om våld och krig speglar ofta inre konflikter. 

 

 Ibland kan en hel dröm handla om ett visst beteende eller en känsla. En sådan dröm 

behöver inte någon tolkning. Det är upplevelsen drömmaren ska ta till sig. 

 

 Vi har många roller i vår dröm, en hel uppsättning av figurer. Drömmer du om någon 

person du känner igen brukar denne oftast representera en aspekt av dig själv. Oavsett 

vilka personer som är med i drömmen så handlar det oftast om dig själv. Titta på hur 

dessa personer beter sig i drömmen. 

 

 Djur sägs representera instinkter men så behöver det inte vara. En elefant kan symbo-

lisera storlek och klumpighet eller vishet och kärlek. 

 

 Huset symboliserar oftast dig, det visar hur du ser på dig själv. 
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 Människorna är dina roller, dina olika sidor. De visar hur du beter dig mot dig själv. 

 

 Kläderna visar på vår uppfattning om oss själva. 

 

 Bilen, ditt fordon genom livet: kropp, tankar attityder etc. 

 

Du kan ställa frågor till dig själv eller den du hjälper om tingen. Hur ser ditt fordon ut? Vem 

styr? Hur ser huset ut? litet? stort? trångt? För att förstå drömmen måste man också ta hänsyn 

till den situation som drömmaren befinner sig i, hur livet ser ut för tillfället.6 

 

Aktiva metoder 

 

Man kan göra rollspel av sin dröm, om man är några stycken kan drömmaren vara regissör, 

berätta sin dröm och sedan fördela rollerna. Rollerna kan föreställa människorna i drömmen 

men även tingen. Det är en rolig lek som kan ge nya infallsvinklar och en ny förståelse. 

 

Har man ingen att göra rollspel med kan man göra det ensam eller med endast en person. 

Genom att ställa två stolar mitt emot varandra kan drömmaren plocka ut någon eller något ur 

drömmen föreställa sig att detta sitter på ena stolen, drömmaren sätter sig på den andra stolen, 

sedan för drömmaren en dialog med det föreställda. När det föreställda ska tala byter dröm-

maren stol och ger detta röst. 

 

Att teckna och måla sin dröm är ett bra sätt för att integrera sitt drömstoff. Med färg och form 

sker en spontan bearbetning som kan vara svårare att uppnå på ett verbalt plan. De kan måla en 

särskild sekvens ur drömmen, en scen som är särskilt intressant, spännande eller hemsk. 

Samtalet kring drömmen kan sedan utgå ifrån bilden. Där saker på ett naturligt sätt förstärkts 

genom färgen och uttrycket. 

 

En dröm kan bli en saga, den kan vara en utgångspunkt för att fabulera. Här handlar det inte om 

att genomskåda draken eller att analysera skeenden utan att spinna vidare på sitt drömtema. 

Man broderar ut berättelsen med samma symboler som drömmen använt sig av. Eftersom en del 

                                                 
6 Louise Minerva Frostegren Dagsdröm Nattdröm Livsdröm 1994 sid. 14-17 
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drömmar kan te sig fragmentariska och osammanhängande så kan detta vara ett bra sätt för att 

hitta den röda tråden. 

 

Många drömmar saknar slut, eller man minns inte. Då kan drömmaren få hitta på sitt slut. 

Drömmen och dess fortsättning får nu något av sagans helande funktion.7 

 

Drömförståelse enligt Carl G. Jung 

 

Jung säger att det är nödvändigt att vara medveten om sin egen personlighetstyp och karaktär 

om man ska hjälpa någon annan att förstå sin dröm. Man får akta sig för att tro att analytikern är 

en övermänniska. Vill man alltså förstå en annan persons dröm, måste man ha en fördomslös 

attityd och inga förutfattade meningar, de egna ståndpunkterna är alltid relativa När vi försöker 

att tyda en annan människas dröm säger Jung att vi ofta vill fylla i de tomma luckorna i vår 

förståelse genom projektion. Jung tycker att det kan vara viktigt att utesluta alla teorier om 

drömmar, att inte ställa upp några allmänna regler för drömtolkning. Jung säger att den 

erfarenhet han skaffat lärt honom att se varje fall som ett nytt fall, i vilket han först och främst 

måste söka kontakt med individen. 

 

Jung har dock en hypotes om att drömmar kan vara kompenserande - dvs. att drömmarna 

balanserar de brister som själslivet har. Han tycker att detta synsätt är det mest fruktsamma 

varpå man kan närma sig studiet av drömmens natur. Jung tolkar drömmar på två olika nivåer så 

kallade objektsnivå och subjektsnivå. Objektsnivån är det som finns omkring mig i min miljö, 

medan subjektsnivån är det som finns inom mig. Det handlar om två olika arketypnivåer och 

verkligheter.8 

 

Vi bör förstå att drömsymboler till största delen är yttringar av ett psyke som ligger utanför det 

medvetna tankelivets kontroll. Mål och mening är inte något som är förbehållet förnuftet; det 

finns hos all levande natur. Det är ingen principiell skillnad mellan organiskt och psykiskt 

växande. Liksom en ört frambringar sin blomma, så skapar psyket sina symboler. Varje dröm är 

ett bevis på denna process. Jung kallar sättet att associera till sina drömsymboler för amplifi-

kation som betyder att kasta ljus på. Många drömmar kan tydas med drömmarens egen hjälp, 

han kan ge både associationer och förklaringar av drömbilden för att sedan betrakta den ur alla 

                                                 
7 Åke Högberg Att utvecklas med symboler 1996 sid. 100-145 
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synvinklar. Jung säger att detta kan fungera utmärkt under vanliga förhållanden. Men när det 

kommer till tvångsföreställningsdrömmar eller emotionellt starkt laddade drömmar räcker 

oftast inte de egna associationerna till. Då måste man ta hänsyn till det faktum att det i drömmar 

finns inslag som inte är av individuell art, och som inte kan härröra från drömmarens personliga 

erfarenhet, så kallade ”arkaiska” lämningar, mentala former som inte kan förklaras med något i 

individens eget liv, och som tycks vara ursprungliga, medfödda och nedärvda gestaltningar som 

människans själ ger upphov till. Det är den primitiva själens produkter, dess kollektivföre-

ställningar och dess mytologiska motiv som blir synliga. Det som är speciellt för Jung i hans 

teori om drömförståelse och tolkning är just detta att man också bör ha kunskap om mytologi i 

ordets vidaste betydelse. Jung menar att utan den förståelsen kan ingen hitta de viktigaste 

sammanhangen. Jungs syn på de ”arkaiska” lämningarna som han kallar ”arketyper” har alltid 

blivit kritiserade av människor som saknar dessa kunskaper i drömpsykologi och mytologi. 

Dessa yttringar som jag kallar arketyper saknar känt ursprung och de upprepar sig när som helst 

och var som helst över hela världen, även där förmedling genom direkt tradition eller interbe-

fruktning genom invandringar måste uteslutas.9 Jung tyckte att det var särskilt intressant när 

barn frambringade arketyper, han såg det som särskilt betydelsefullt eftersom man då kunde 

vara helt säker på att barnet inte haft någon direkt beröring med traditionen i fråga. 

 

Ett exempel på drömanalys enligt Jung 

 

Jung berättar om en man som var psykiatrier och som fått en liten bok av sin dotter i julklapp, 

boken innehöll flickans drömmar som hon haft under en period. Drömmarna liknade små sagor. 

Flickans pappa blev mycket konfunderad eftersom flickans drömmar innehöll bilder och 

berättelser som var långt ifrån flickans egen begreppsvärld, symboler som därför var omöjliga 

att associera till. Drömmen är ett bra exempel på de så kallade ”arkaiska” lämningarna eller på 

de arketyper som kan finnas i det omedvetna psyket. Flickan drömde följande; l. ”Det elaka 

odjuret”, ett ormliknande vidunder med många horn, dödar och uppslukar alla andra djur. Men 

Gud kommer från de fyra hörnen, eftersom han egentligen är fyra olika gudar, och väcker alla 

de döda djuren till liv igen. 2. Ett uppstigande till himlen, där hedniska danser dansas och ett 

nedstigande till helvetet, där änglar utför goda gärningar. 3. En vattendroppe syns; den visar sig 

i mikroskopisk form. Flickan ser att droppen är full av trädgrenar. Detta är en bild av världens 

uppkomst, (flera drömmar följde, men detta är ett urval.) 

                                                 
8 C. G. Jung Människan och hennes symboler 1981 sid. 62-66 

 16



Jung menar att drömmarna är mycket egenartade, tankarna i dem är mycket filosofiska. Den 

första drömmen om det elaka odjuret påminner om föreställningen som är välbekant i väster-

landet genom den kristna traditionen. Den finns i Apostlagärningarna 3:21: ”Jesus, vilken dock 

himlen måste behållas intill de tider, då allt skall bliva återupprättat igen …” ”De äldsta 

grekiska kyrkofäderna, t.ex. Origenes, betonade starkt den tanken, att vid tidens slut allting ska 

återställas av Återlösaren i sitt ursprungliga och fullkomliga skick. Men enligt Matteus 17:11 

fanns redan en gammal judisk tradition, att ”Elias måste visserligen komma och upprätta allt 

igen ”1 Korintierbrevet 15:22 tar upp samma tanke i en annan ordalydelse: ”och så som i Adam 

alla dö, så skola ock i Kristus alla göras levande.”10 

 

Till saken hör att flickan aldrig konfronterats med bibliska berättelser eftersom föräldrarna inte 

läste Bibeln. Många av de drömmar flickan hade handlar om förstörelse och återupprättelse. De 

visar också stor släktskap med primitiva myter. I första drömmen finns också detta fyrfaldig-

hetstema som spelar en stor roll i många religioner och vishetsläror. Men vem i nutida medel-

klassfamilj har väl hört talas om en gudomlig fyrfald frågar sig Jung. Jung får en kuslig känsla 

inför drömmarna, en känsla av katastrof. I drömmarna kunde han utläsa en sorts kompense-

rande symbolik, något som man inte väntar sig av ett barn. Drömmarna verkade vara en 

förberedelse inför döden, uttryckt i korta berättelser i likhet med de sagor som berättas vid 

primitiva initiationsriter. ”Det ser ut att vara framsprunget utanför historisk tradition, nere i de 

längesedan glömda psykiska urkällor, varur alltsedan förhistorisk tid filosofiskt och religiöst 

tänkande över livet och döden har hämtat näring. Flickan dog senare i en sjukdom och det var 

som om det kommande ödet kastat sin skugga bakåt och hos flickan återuppväckt tankeformer, 

som i normala fall slumrar.11 

 

Symboldrama 

 

Det finns människor som blir häpna och förundrade när de för första gången upplever hur de 

inre bilderna uppträder på deras ”inre scen”. De får en ny insikt i att de hela tiden har en aktiv 

inre värld som de inte haft kontakt med. I symboldrama inriktar man sig på att utveckla en 

större självförståelse genom visualiseringstekniker. Själen tänker aldrig utan en bild sade 

Aristoteles. Mannen bakom symboldramatekniken heter Hanscarl Leuner, han utvecklade en 

                                                 
9 C. G. Jung Människan och hennes symboler 1981 sid. 69-71 
10 C. G. Jung Människan och hennes symboler 1981 sid. 71 
11 C. G. Jung Människan och hennes symboler 1981 sid. 75 
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teknik för att få tillgång till människans inre värld. Leuners främsta influens var Happich, en 

pionjär inom arbetet med inre bilder. Han talar om en nivå mellan vårt medvetna och vårt 

omedvetna som han kallar ”symbolmedvetande”. Det är denna nivå vi kontaktar med sym-

boldrama och andra visualiseringstekniker. Hippokrates, läkekonstens fader, lär ha använt sig 

av inre bilder med naturmotiv för sina patienter i tron att det skulle ha ett välgörande inflytande 

på deras hälsotillstånd. Det finns således mycket tidiga föregångare till symboldrama. 

 

C. G. Jung använde sig av vad han kallade aktiv imagination som ett led i sina psykoanalyser. 

Det är en mera ostrukturerat utforskande av den inre världen med hjälp av visualisering. 

 

Binet (1922) var banbrytande i sina studier av inre bilder. Försökspersonerna försattes i ett 

tillstånd som kallades provoked introspection, där de fick utveckla en dialog med sina inre 

bilder.12 

 

Symboldramatekniken är ett lekfullt möte med den inre världen. Det ger oss vuxna en chans att 

återknyta kontakten med inre kreativa källor på liknande sätt som barn kan göra i sin sandlå-

delek. En stor kraft kan lösgöras när vi får fatt på denna dialog med vårt inre. Några exempel på 

inre bilder som man kan arbeta med är Källan, berget, ängen, mötet med den vise osv. 

 

Inre bilder och vetenskap 

 

En del bilder spelar en viktig roll även inom vetenskapliga områden. Många inom vetenskapens 

område har fått hjälp av inre bilder för att på ett kreativt sätt lösa problem. Albert Einstein 

underströk att hans kreativa tänkande dominerades av inre bilder: Det skrivna eller talade 

språket spelar mycket liten roll i mitt tänkande, skrev han. De inre bilderna gav honom ett 

kreativt tillskott på grundval av hans kunnande.13 

 

Inre bilder och konstnärligt och litterärt skapande 

 

Författaren Marianne Fredriksson menade att hennes skrivande av boken Den som vandrar om 

natten kom från en annan inre instans. Visserligen höll hon själv i pennan, men allt spelades 

upp på inre scen och hon satte ”bara” ord på detta inre skådespel. Vad hon beskriver liknar den 

                                                 
12 Marita Cullberg Weston En dörr till ditt inre 2000 sid. 22 
13 Marita Cullberg Weston En dörr till ditt inre 2000 sid. 150-151 
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process som tar plats i symboldrama, där man låter sitt inre diktera det som utspelar sig på den 

inre scenen. Konstnärer använder sig ofta på liknande sätt av inre bilder för att uttrycka det som 

de vill förmedla.14 

 

Vardaglig problemlösning och inre bilder 

 

Vi kan också använda oss av visualiseringsövningar för att hantera våra problem som vi ställs 

inför. Man går in i sin inre värld för att där hitta svaren. Man kan till exempel fråga sin inre 

vägvisare till råds och sedan se vad man får för svar eller vara öppen för vad som kan dyka upp 

på den inre scenen. Det krävs först att man försätter sig själv i ett avslappnat tillstånd. 

 

Undervisning och pedagogik och inre bilder 

 

Barn har en naturlig förmåga att fantisera och kan lätt föreställa sig saker. Denna förmåga är en 

viktig kanal till kreativa resurser som lätt glöms bort. Inlärningssituationer skulle kunna berikas 

av visualiseringsövningar. 

 

Voice dialouge 

 

För 20 år sedan började Hal och Sidra arbeta med Voice dialogue metoden och började 

utforskningen av psykologin bakom de olika jagen. De upptäckte att inom oss lever en hel 

familj av olika jag som känner, tänker och uppför sig som om de vore verkliga personer. De 

säger att omfamna jagen betyder inte att vi omedvetet underkastar oss dem och tillåter dem att 

styra oss, utan det betyder att vi lär oss respektera dem och sedan förstår hur vi kan använda oss 

av dem. Voice dialogue är en metod som hjälper oss att utforska våra delpersonligheter och 

ökar vår medvetenhet om alla våra inre röster. Voice dialogue ger oss direkt tillgång till våra 

delpersonligheter och gör det möjligt för oss att särskilja dem från personligheten som helhet 

och behandla dem som oberoende, samverkande psykiska enheter eller energisystem. Genom 

att använda voice dialogue engagerar vi direkt dessa delpersonligheter eller röster i en dialog 

utan inblandning av en kritisk, generad eller förtryckande beskyddare/kontrollant. Varje 

delpersonlighet tilltalas direkt, både som en enskild enhet och som en del av den totala 

personligheten. Var och en av dessa delpersonligheter upplever livet annorlunda. Varje 

                                                 
14 Marita Cullberg Weston En dörr till ditt inre 2000 sid. 250 
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delpersonlighet är ett särskilt energimönster och präglar vår fysiska kropp med sina speciella 

energier.15 

 

Hal och Sidra Stone menar att vår personlighet består av olika fragmentariska delar som vi kan 

lära känna, bli medvetna om. Med metoden voice dialogue kan vi ge dessa olika delar en röst. 

Det finns många typer av delpersonligheter, olika från en individ till en annan. Några exempel 

på dessa är krigaren, vägledaren, det lilla barnet, pådrivaren, mjuka katten osv. Det finns 

egentligen ingen ände på dessa inre röster. Denna inre röst symboliserar därmed en inre 

aktivitet av energier och känslor som pågår inom människan. Med hjälp av någon annan som 

oftast kallas vägledare kan man tilltala delpersonligheterna och föra en dialog där vägledaren 

bland annat kan ställa frågor till delpersonligheterna som oftast framträder en åt gången.16 

 

Fem drömmar, Fem intervjuer 

 

Några exempel på människors inre symbolvärld genom drömmar och vad detta kan bidra med 

vad gäller förståelsen inför sig själv och sin omvärld. Drömmaren berättar här sin dröm, sedan 

gör denne en egen tolkning, därefter ställer jag frågor om de enskilda symbolerna och gör 

slutligen en kommentar som jag knyter samman med teorierna i uppsatsen. 

 

Drömmare nr. 1 

 

Jag kommer in i ett stort rum, eller ett slags maskinhall. Jag får intrycket av att det är hos 

skogsvårdsstyrelsen. Mitt på golvet sitter en man med trevligt utseende och häller en vätska i en 

dunk. Jag vet att det är hormoslyr. Mannen verkar bekant på något sätt. Jag närmar mig honom 

och i samband med det så kluckar det till i den rinnande vätskan, det stänker rakt upp i luften, 

högt. Det faller ner en del droppar på mig, det är väldigt obehagligt. När jag får detta på mig så 

får jag en känsla av att jag inte har något val. Jag måste använda hormoslyr. Jag går då ännu 

närmare och sätter mig på huk där mannen fortsätter att hälla. Då kommer det av någon 

anledning hormoslyr över mitt nerböjda huvud. Håret på bakhuvudet blir alldeles plaskblött, 

det rinner över hela mig. Det är en fasansfull känsla. Jag frågar mannen om det finns någon 

dusch, han visar mig då en dörr till ett omklädningsrum fullt med allsköns grejer. Jag kastar av 

mig de genomdränkta kläderna och börjar duscha av mig. Det känns som om jag aldrig kommer 

                                                 
15 Hal och Sidra Stone Omfamna ditt inre 1992 sid 65 
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att kunna duscha bort vätskan. Mannen som hällde vätskan kommer in och börjar greja med 

något. Jag bryr mig inte om honom, jag bara vänder mig om, sätter mig ner på huk och bara 

duschar och duschar håret. 

 

Sedan efter ett tag är det någon annan i omklädningsrummet. Jag vet att han jobbar där. Hans 

utseende är otrevligt. Han säger något som jag inte minns, men har en aning om att det handlade 

om det självklara i att använda hormoslyr. Att jag måste göra det. Jag blir vansinnig, faller 

honom till golvet, skriker åt honom och bankar in honom med huvudet före under en bänk, 

genom att slå på hans fotsulor. 

 

Därefter befinner jag mig plötsligt utanför huset, det är inte många människor där, men av dem 

känner jag. Det är en man som heter Danne som arbetade i samma arbetslag som mig en gång i 

tiden. Mannen avancerade så småningom till chef. Vi hälsar på varandra med kind kyssar. Han 

blir glad Över att se mig för då kan han åka därifrån med mig tror han, men jag har inte min bil 

med mig, så vi blir stående nästan lite handlingsförlamade och tittar på bilarna som åker förbi 

utan att fråga om vi får åka med. Min känsla är när jag står där att allt kommer att lösa sig. Vi 

kommer att komma därifrån. 

 

Drömmarens egen tolkning 

 

Drömmen visar mig i en offerroll. När jag får hormoslyr på mig så har jag inget val. Jag måste 

stanna kvar och drabbas av ännu mer hormoslyr. Jag är ett offer och jag måste fortsätta följa de 

gamla mönstren. När jag duschar av mig lämnar jag offerrollen, när jag dunkar in mannen under 

bänken gör jag verkligen uppror mot offer rollen. Drömmen säger mig att om jag tar ansvar för 

mig själv och mina handlingar och därmed tar makten över mitt liv, så finns det alltid hopp. Det 

existerar en hoppfull väg vidare i livet. Något nytt får utrymme att växa (när man inte sprutar 

bort det med hormoslyr.) Drömmen säger också något om vikten av min egen inställning till det 

som möter mig. (Danne är i verkliga livet en glad och energisk person som inte fokuserar på 

svårigheterna) 

 

                                                 
16 Hal och Sidra Stone Omfamna ditt inre 1992 sid. 66 

 21



Frågor 

 

- Vad symboliserar Hormoslyr för dig, vad associerar du till detta? 

- Jag vet inte. 

- Använder man hormoslyr idag? 

- Hormoslyr är ju något gammalmodigt och förlegat det används ju inte längre. Det är något 

farligt och förbjudet. 

- Vad använder man det till? 

- Man bekämpar sly med det och sly står ju för växtkraft för mig. 

 

- Att duscha, vad kan det vara för symbolisk handling? 

- Rening, man sköljer bort något. 

 

- Skogsvårdsstyrelsen vad är det? 

- En myndighet som både innefattar kontroll, stelbenthet i en bestämd form och möjlighet till 

rådgivning. 

 

- Vad symboliserar kläder för dig? 

- Skydd, hölje och skal. Genom kläderna kan man ändra sin framtoning. 

 

- I din tolkning talar du om offer, vad är ett offer? 

- Man går in i en roll som den utsatta, en roll som man inte kan bli fri. Man sitter fast i sin 

historia. 

 

- Håret vad symboliserar detta? 

- Det som tynger mig, gammal energi som har med tankar och händelser att göra. 

 

- Vad symboliserar chef för dig? 

- Makt över sitt liv, inflytande och ansvar. 

 

- Bil? 

- Medel för att kunna ta sig någonstans. 

 

- Och vägen? 
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- Något som leder fram och vidare. Ett enkelt sätt att ta sig fram. 

 

Kommentar 

 

Jag försöker att undvika att påverka drömmaren med mina egna associationer, jag frågar därför 

vad hon vet om användandet av hormoslyr idag. Då blir det tydligt vad symbolen vill säga 

henne. Det handlar om ett förlegat angreppssätt som dessutom är skadligt för henne. Om man 

skulle titta på denna symbol enligt Jung skulle den säkert stå för skuggan, den sida av den egna 

personligheten, som man av olika skäl helst har undvikit att se närmare på. Hon nämner en man 

vid namnet Danne i sin dröm. Människor i drömmen är oftast sidor av en själv. Den här mannen 

är en glad positiv person och speglar så denna sida hos drömmaren. Enligt Louise Minerva 

Frostegren är människor dina roller, dina olika sidor. De visar hur du beter dig mot dig själv.17 

 

Drömmare nr. 2 

 

Drömmare nr. 2 har under flera år haft drömmar om en gammal kompis som jag umgicks med 

när jag var ca 15-22 år. I de återkommande drömmarna så kommer han ut till bygden där jag bor 

(Där han och hans föräldrar hade sommarstuga när vi var unga.) han har flyttat tillbaka till 

Stockholm. (I verkligheten bor han i norra Sverige.) och kommer ut på landet för att hälsa på. 

Jag får inte någon riktigt bra kontakt med honom och trots att jag vet att han flyttat tillbaka till 

Stockholmstrakten så blir det aldrig av att ta reda på var han bor så att jag kan söka upp honom. 

Han flyktar alltid iväg innan jag fått någon riktig kontakt och innan jag förstått var jag kan söka 

upp honom. Jag lyckas inte upprätta den kontakt som jag längtar efter. Han var en mycket 

värdefull kompis till mig. 

 

Efter många år förändrades drömmen och ser nu ut så här: Vännen flyttar ut på landet, in i ett 

hus som jag kände väl till. han flyttade in på Övervåningen och i en sekvens av drömmen så var 

han på väg uppför en spiraltrappa, bärandes på en möbel som såg ut att vara för stor för att få 

upp i den trånga trappan. Jag påpekade detta, han bara ler och fortsätter upp för trappan, han 

låter sig inte hindras av detta. 

 

                                                 
17 Louise Minerva Frostegren Nattdröm Dagsdröm Livsdröm 1994 sid 35 
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Drömmarens egen tolkning 

 

Sarje som min vän hette lät sig inte hindras i att söka kärlek. Han tillät sig att berusa sig med 

både alkohol och hasch. Han raggade brudar aktivt. Jag däremot vägrade röka och var noga med 

hur jag uppförde mig, jag lyssnade till mina föräldrar röst som begränsade mig. 

 

Att han så återkommande dök upp i mina drömmar och att jag inte fick den kontakt jag ville ha 

förstår jag som så att hans sätt att bejaka sitt behov av kärlek och närhet och att inte sky några 

medel för att få uppleva det är kvalitéer som jag behöver komma i kontakt med. Att mer aktivt 

ta ansvar för mina behov, att ha mod att pröva mig fram. Att drömmen sedan förändrades tolkar 

jag som att jag nu faktiskt tar mer ansvar för mina behov och att jag då också får vad jag 

behöver. När jag får kontakt med vännen Sarje i drömmen bekräftas detta. Han flyttar in i ett 

välbekant hus, han låter sig inte hindras trots trånga trappor, han tar ut en riktning precis så som 

jag också gör nu. 

 

Frågor 

 

- Vad är en kompis för dig, vad symboliserar det? 

- Någon som accepterar en som man är, som förstår vad man säger. Någon som man känner 

sig hemma med. 

 

- Stockholm, vad symboliserar den staden? 

- Liv, puls och möjligheter. 

 

- Hus, vad står det för? 

- Mig själv. 

 

- Vad symboliserar en möbel? 

- Det beror ju på vad det är för möbel, men i drömmen var det något av värde, något att 

använda sig utav. 

 

- Övervåning? 

- Mitt medvetna jag. 
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- Du drömmer om en trappa, det är en spiraltrappa. Vad är det för skillnad mellan en vanlig 

trappa och en spiraltrappa? 

- En trappa gör det möjligt att ta sig upp, men det kräver också egen ansträngning. En 

spiraltrappa är trång att ta sig fram i, ett hinder och en besvärlig passage. 

 

- Alkohol och droger nämner du i din tolkning, vad förknippar du med det? 

- Fusk, Omdömet fördunklas. 

- Vad händer mer när man drogar sig? 

- För min vän fungerade droger som ett slags drivmedel, kontrollen och spärrar släpper. 

- Man vågar ta för sig menar du? 

- Ja. 

 

- Vad säger dig föräldrarnas röst? 

- Samvetets röst som begränsar mig. Håller mig tillbaka. 

 

Kommentar 

 

Även i denna dröm förekommer en viktig person, någon som drömmaren gärna vill komma i 

kontakt med. En aspekt av sig själv som drömmaren vill finna. Huset finns också med, L. M. 

Frostegren säger att huset oftast symboliserar dig, det visar hur du ser på dig själv.18 

 

Drömmare nr. 3 

 

Jag drömde att jag var på semester med en barndomsvännina Madeleine och en pojke som heter 

Tomio som tidigare varit cancersjuk. Jag tittade på långa barnvagnar i en affär med 

sluss-system och går därifrån utan barnvagn. Jag bär Tomio på ryggen. Han är ca 4-5 år. (I 

verkligheten är han ca tio) Vi kommer ner till stadskärnan och ser att stan är inplastad i grön 

plast. Jag känner att jag också vill gå in därunder. Madeleine ser att det står ”Kill Kill Kill” på 

en vägg eller på marken vid ett hörn. Vi tänkte att de kunde ha spritt mjältbrandsbakterier. Jag 

ser ett par skumma män med stora Walkie talkies och ficklampor. Jag frågar dem: Är det ni som 

är här och dödar? Skall ni döda nu eller?! Kände mig arg och modig när jag ifrågasatte dem. 

Dom såg väldigt störda ut när jag frågat. Insåg sedan att jag tagit en stor risk för mitt liv och 

                                                 
18 Louise Minerva Frostegren Nattdröm Dagsdröm Livsdröm 1994 sid 35 
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även Tomios. (Madeleine var inte en del i drömmen nu) Jag gör en gest för att avdramatisera 

mitt ifrågasättande och minska risken för angrepp. Jag ser många människor under skydds-

skynket. Jag ser att männen lyser med ficklamporna mot massan men även mot skogen som 

ligger bredvid utan skyddsplast. Jag väljer att springa in i skogen till höger. Jag ser få eller inga 

människor där. Jag oroar mig för om Tomio lever än, då han sitter på min rygg osäkert 

hängande med kropp och huvud. Han har inte mycket kläder och känns sårbar och oskyddad. 

Jag springer och snubblar vid en dikeskant. Då kommer det en orangeklädd munk fram mot oss. 

Jag ser att det är en sjukhusclown jag mött i verkligheten, som privat är en mycket allvarlig 

person. Jag har undrat hur han har varit som clown, då jag sett honom så allvarlig privat. Nu var 

han klädd i munkkåpa och sa att han kände igen mig och att han kunde hjälpa oss. Han bad oss 

följa med honom. 

 

Drömmarens egen tolkning 

 

Drömmen är en vägvisare, den visar mig en väg så att jag kan bli en hel människa. Under min 

uppväxt hade jag en svår relation till min far som gjort att jag blivit rädd för att utveckla min 

egen manlighet. Vissa aspekter av hans manliga personlighet har skrämt mig. De skumma 

männen kan ses som den manliga delen som jag känner mig hotad av. Den delen som söker 

kontakt med mig. De kanske inte är hotfulla? Om jag tar fram det manliga så känns det som ett 

hot mot det kvinnliga. Min far betedde sig dåligt mot främst min mor och syster under upp-

växten. 

 

De skumma männen kan ha en bra kraft. De kan också vara en falsk skapad manlig kraft, 

skapad ur min rädsla. 

 

Jag valde att ifrågasätta de skumma männen och vad jag var rädd för att de skulle göra. Jag 

insåg att jag innerst inne är stark och redo att konfrontera, även om jag insåg risken efteråt. Jag 

måste ta hand om alla delar av mig själv på vägen. Jag valde att lyssna till min intuition och inte 

välja den säkra skyddade platsen under platsen. Den delen av mitt jag som jag tidigare skyddat. 

Jag valde att springa in i den fria oskyddade skogen. 

 

Den orange klädda munken visar vägen. Jag skall ta vara på min andliga utveckling, vägledning 

och visdom. Allvar och glädje är två aspekter ur mig själv som kan förenas. Att inte vara rädd 

för mörkret inom mig. Ha tillit till min egen inre styrka. 
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Vad har du för funderingar runt dina drömsymboler? 

Semester i London: En stad så nära det riktiga kriget i öst, som jag varit. De är involverade i 

kriget och riskerar angrepp. 

 

Madeleine: en kvinnlig bra aspekt av min egen anima, inre kvinna. 

 

Tomio: Tidigare sjuk pojke, som i verkligheten är frisk. I drömmen var han yngre och sårbar. 

Jag tolkar det som att han är min egen animus, inre man. Jag ser det i min egen utveckling kan 

ha skett något i femårsåldern som försvårat utvecklingen av min egen inre manliga styrka. Han 

är liten och sårbar och bärs på ryggen av min kvinnokraft. Tomio har i verkligheten en stark 

integritet och en stor förmåga att uttrycka sig i bild. Jag ser att han som symbol bär stora 

positiva manliga aspekter för min egen inre utveckling. Det skäl att han även i verkligheten 

tillfrisknat från en livsfarlig sjukdom ger mig hopp om att det kan gå bra även för min inre 

manliga utveckling. 

 

Cancersjukt barn: Aspekt av min manliga energi som blivit skadad i 4-5 års åldern. Manlig 

aspekt - målmedvetenhet, inre trygghet och styrka mot yttre angrepp. Min ursprungliga 

potentiella kraft har blivit sjukt och blivit som en börda för den kvinnliga aspekten. 

 

Barnvagn: Underlättar transport av barnet. 

 

Sluss-system: För att komma in och ut, trångt, urval. Mina egna tankar om barn. Vissa har barn 

andra har inte barn. 

 

Bära på ryggen: Börda 

 

Staden. Min inre psykiska och känslomässiga miljö. 

 

Inplastad, skyddsplast: Skydd, försvar för det som är farligt inom mig. 

 

Kill, Kill, Kill: Vi var tre stycken som var utsatta för att bli dödade. Tre sidor inom mig själv var 

utsatta för att bli dödade av det okända inom mig. Anima, Animus och mitt inre barn. Mor, far, 

barn. 
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Två skumma män: Animus, manlig aspekt, skuggaspekt, okänd del av mig. Vad är det som de 

skumma figurerna hotar att döda? Kanske den manliga aspekten hotar att döda en del av den 

kvinnliga aspekten? 

 

Två stora walkie talkie: Snabbt och tydligt kommunikationsmedel. De vill få kontakt med mig. 

 

Ficklampor: Upplevs hotfullt. De belyser också det mörka dolda, de vill belysa för att jag skall 

se. Gest för att avdramatisera: backa, säkerhetsåtgärd. 

 

Skogen: Undermedvetet, sökte skydd i skogen för att skydda mig, natur. 

 

Orangeklädd munk: Den gamle vise 

 

Orange: hara chakra, livskraft 

 

Buddhistisk: Inre frid, fredligt andlig 

 

Allvarlig sjukhusclown klädd som munk: Allt har olika sidor - att förena det andliga, roliga och 

allvarsamma. 

 

Kommentar 

 

Denna drömmare har tydliga kunskaper om drömtolkning enligt Jung. Hon använder sig av 

termen animus som är en arketyp för den maskulina aspekten i kvinnan.19 När en sådan figur 

dyker upp kan man associera till vad manlighet kan betyda. I hennes dröm finns olika manliga 

aspekter, den lilla pojken, de hotande männen och den vise. Hon känner själv att det bland annat 

har med hennes relation till pappan att göra. Våld och krig förekommer i drömmen, L. M. 

Frostegren säger att detta kan spegla inre konflikter.20 

 

                                                 
19 C. G. Jung Människan och hennes symboler 1981 sid 189 
20 Louise Minerva Frostegren Nattdröm Dagsdröm Livsdröm 1994 
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Drömmare nr 4. 

 

Var hos min kiropraktor och skulle få en sista behandling en liten justering. Han började 

brumma med en maskin, vilket jag upplevde som störande. Jag tänkte att kiropraktorerna nog 

använde dessa maskiner för att slippa höra när patienterna talar, till skillnad mot om man går till 

en massör. Plötsligt mitt under behandlingen började han att stöta mot utrustningen, som 

liknade tandläkarens utrustning över patienten, och vara klumpig. Sedan försvann han och lade 

sig på en brits och pratade i telefonen, mitt under behandlingen. Några yngre tjejer gick förbi 

och skrattade åt honom, lite förläget och förvånat men glatt, eftersom han betedde sig så fritt. 

 

Jag låg där på mage på britsen men hade det mycket obekvämt för både benen och överkroppen, 

eftersom den ställning där huvudet skulle ligga ej hade kommit på platts. Jag fick lägga 

händerna under kroppen eller huvudet som stöd för att ligga någorlunda bekvämt. Jag tröttnade 

till sist på situationen och ropade på några andra. Det var många där. Jag ropade: ”Hallå är det 

inte meningen att man ska få behandling hela tiden när man har betalt” Plötsligt kom han 

tillbaks men det var en annan kiropraktor. Jag kände mig förvirrad. Jag fick reda på att det var 

praktikant dag och att han var elev som skulle praktisera idag. Jag kände mig lurad och rädd. 

Inte roligt att ha en okänd praktiserande kiropraktorelev som skulle fullfölja behandlingen. Han 

gjorde några smärre enkla justeringar i ländryggen. Jag var rädd men det hände inte mycket. 

 

Senare satt jag i köket och nästan hela klassen var där. En elev kom fram och sa att han skulle ge 

mig några hälsoråd. Ja varför inte sa jag. Din rygg antyder att hm … sa eleven. Nej först måste 

jag göra en energiundersökning. Han tryckte på några akupunkturpunkter, tredje ögat, hjärt-

chakrats punkt och ytterligare någon punkt. Klassen skrattade när jag justerade läget på 

punkterna. Jag förklarade att jag använder dem i en meditations qigong som jag utför dagligen. 

Eleven tryckte på tredje ögat och jag började svettas ymnigt. Rådet han gav mig var att låta bli 

att dricka kaffe eller te, eftersom det ”kläggade igen hela systemet”. Lustigt sa jag men jag har 

precis slutat med kaffe. Ja men det är viktigt att sluta med te också intygade en annan elev. Vid 

ett tillfälle i drömmen undrade jag varför jag inte blivit informerad om att det var en elev 

behandling idag. Det står på dörren i entrén svarade någon. Jag gick och tittade och det fanns en 

lapp där, där det stod förkortat FAN med tydliga bokstäver. Placeringen på lappen var sådan att 

den var lätt att missa. Medveten strategi av kiropraktorn undrade jag. 
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Drömmarens egen tolkning 

 

Den omedelbara tanken är att drömmen har med min hälsa och mina behandlingar att göra, jag 

har varit sjukskriven i två år för utbrändhet med vissa besvärliga fysiska symtom, kronisk 

trötthet samt ryggskott med mera. För ryggproblemen har jag gått hos en kiropraktor precis som 

i drömmen och jag utövar också qigongen samt har slutat med kaffe. Den omedelbara känslan i 

drömmen är misstro och besvikelse samt rädsla för elevbehandlingen. Drömmen ifrågasätter 

kiropraktikbehandlingen och kiropraktorn, ”kiropraktorn nog använder sig av dessa maskiner 

för att slippa höra då patienten talar”. Jag anar att kiropraktorn inte är lyhörd för det jag har att 

säga, men också att jag kanske har behov av att tala. Att jag kanske behöver en behandling som 

är mindre mekanisk och mera psykologisk. Drömmen tycks säga att kiropraktorn egentligen är 

ganska ointresserad av behandlingen. Det kan också vara intressant att se kiropraktorn som en 

symbol. Han skulle kunna symbolisera hur jag tar hand om mig själv och min läkningsprocess. 

På detta sätt går han igenom en förvandling där han först är i sin roll och sedan beter sig 

klumpigt i behandlingen och till sist helt nonchalerar patienten, d.v.s. mig. Han uppfattas som 

fri och ärlig av de passerande unga tjejerna. Kanske ska jag släppa det gamla synsättet att ta 

hand om mig på ett mera pedantiskt sätt och istället gå vidare och ha en mera avslappnad attityd 

till livet. Att gå in i mera psykologiska behandlingar och att också leva mera. Att ta hand om 

mig själv på ett mera löst och ledigt sätt. I linje med detta kan jag se elev kiropraktorn som 

öppnare för nya idéer som t ex energier enligt akupunkturen och qigongen. Det tycks som om 

att jag är på väg att ändra min syn på min behandling och komma djupare. Om då elev kiro-

praktorn också symboliserar en del personlighet hos mig så är jag på väg, att ta till mig mera av 

qigongen och andra nya tankar kanske i mitt liv som helhet. Denna personlighet och detta nya är 

fortfarande inte utvecklat och därför inte så bra som den riktiga kiropraktorn ännu, men eleven 

har en större utvecklingspotential och är på väg att bli något riktigt. Dessutom var det eleven 

och eleverna som visade intresse och kom med initiativ för min hälsa. Besvikelsen över att inte 

få behandling hela tiden och att ingen bryr sig samt rädslan för den okända eleven som skulle 

manipulera min rygg. Vad är det? Jag associerar till den vanliga sjukvården där man kan få en 

känsla av att det inte finns någon som egentligen bryr sig tillräckligt mycket för att ta tag i 

problemet, att ge allt för att göra en människa frisk. Rädslan för eleven kan vara någon 

omedveten rädsla för det nya som händer. Men detta är bara helt fria associationer och jag har 

ingen större känsla just nu att det är den rätta tolkningen. Det som kändes riktigt bra var att få 

dessa hälsoråd. Dessutom kunde han lite om det energi system som används i akupunkturen och 

qigongen. Här har vi det nya. Qigongen för mig i mitt liv är det som jag har satt mitt hopp till för 
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att bli frisk. Det är där jag känner att jag har den största möjligheten just nu att bli helt frisk och 

att kunna återfå min energi och egentligen mitt liv, att få det tillbaka. Jag har precis nu efter ett 

års träning lyckats att med meditationen rotera energi runt i två meridianer, de två som min 

akupunktör säger att det fattas energi i. Detta ska enligt den medicinska qigongen sätta igång en 

läknings process och en reningsprocess. Där man kan läka ut såväl psykiska som fysiska 

besvär. Jag hade också under denna period då drömmen inträffade ovanliga symtom, med 

ovanligt mycket trötthet och sömnighet, samt svettningar. Detta återspeglas av svettningarna i 

drömmen. Detta skulle kunna vara den utrensningsprocess som har påbörjats. Jag hade innan 

drömmen slutat med kaffe för att magen inte klarade det, istället hade jag börjat dricka mycket 

te. Men jag hade känt obehag av tedrickande men inte lagt någon större vikt vid det. 

 

Drömmen ger rådet att sluta med både te och kaffe eftersom det förhindrar min läkningspro-

cess. Jag har valt att lyssna på detta som ett konkret råd och har nu slutat med bägge dryckerna. 

Eleven kan nästan symbolisera min qigong rakt av här. Lappen som är lätt att missa: Jag blir på 

något sätt lurad in i denna elevbehandling. Medvetet lurad av kiropraktorn, annars hade jag inte 

gått dit. FAN: Någonting djävulskt, kanske en skuggpersonlighet, mötet med sin skugga, 

utökad utveckling av sig själv. Man är förbannad. En intressant association som jag kommer på 

nu. Min kurs i den medicinska qigongen var på kiropraktorhögskolan och det fanns kiropraktor 

elever som hade praktik där när vi gick kursen. Detta stärker iden om att kiropraktor eleverna 

har med qigongen att göra och att det är dessa energiproblem som gör att jag har ont i ryggen. 

Meridianen jag bearbetar går också genom ryggraden. 

 

Jag anar att min kiropraktor har varit lite nonchalant i sin behandling. Detta är den ytliga 

tolkningen. Det är kanske daggs att sluta hos honom. Jag har satt igång en djupare utrens-

ningsprocess i min kropp och i mitt psyke genom qigongen. Jag bör undvika kaffe och te 

eftersom dryckerna stör reningsprocessen. Qigongen kan föra med sig en djupare personlig-

hetsförändring där jag blir mera fri och mindre mekanisk i mitt sätt att vara och i min friskgö-

rande process. Drömmen ger stöd åt att jag är på rätt väg och att det är rätt att fortsätta med den 

ganska krävande träningen. Dessutom bör jag göra saker som understödjer en reningsprocess. 

Kanske komplettera med annan alternativ medicin i samma syfte. 

 

Frågor 

 

- Kiropraktik vad står det för? 
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- Att justera något, lägga tillrätta på ett ”mekaniskt” vis. Snabb men ytlig bot. 

 

- Vad symboliserar en maskin? 

- Det är inget trevligt med maskiner, det symboliserar något mekaniskt, oandligt, industriellt 

och fabriksmässigt. 

 

- Praktikant? 

- Det är det nya som kommer, den nya generationen som har öppnare perspektiv. Nya 

förhållningssätt, 

 

- Ländryggen vad symboliserar denna kroppsdel? 

- Fundamentet där allting vilar på. 

 

- Köket? 

- Där man får näring. 

 

- I drömmen får du hälsoråd, vad handlar det om? 

- Kunskap, att träffa rätt och att få vägledning. 

 

- Akupunkturpunkter vad symboliserar det för dig? 

- Det är för mig en ingång till den egna kraften, livskraft. Det tredje ögat har med andlighet 

att göra och hjärtchakrat är ett centrum för kärlek och värme. 

 

- Qi gong vad står det för? 

- En väg till att komma i kontakt med livsenergierna som jag tror kan göra mig frisk. 

 

- Att svettas? 

- Rening, en reningsprocess 

 

- Vad symboliserar Kaffe och te? 

- Centralstimulerande droger som förgiftar kroppen. Man bedövar också känslan av trötthet. 

 

- Ett meddelande eller ett litet meddelande som det ju var? 
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- En liten medvetenhet och aning. Något jag inte vill se eller kan se. Min ouppmärksamhet 

över något som vill säga mig något. 

 

- Förkortningen du ser på meddelandet, FAN, vad kan det symbolisera? 

- Ja djävlar!, fan också att jag inte sett och trott. En ilska över min egen tröghet. 

 

- I drömmen får du en sista behandling och justering, vad står det för? 

- Något är klart och färdigt. Det är bara det här lilla sista. 

 

- Den obekväma britsen vad står den för tror du? 

- Dåligt omhändertagande och besvikelse. 

 

- Du blir informerad i drömmen, information vad symboliserar det. 

- Jag får upplysningar, min vilja att få veta. 

 

- I drömmen går du in källarvägen, vad är en källare för dig? 

- Det omedvetna. 

- En dörr, en entré? 

- Det är en ingång och ett mottagande. 

- In till det omedvetna då kanske? 

- Ja. 

 

Kommentar 

 

Även i denna dröm visar sig aspekter av drömmaren, en praktikant är tror jag som han säger 

själv, det nya förhållningssättet som kommer, något med öppnare perspektiv. Köket är en del i 

ett hus och som jag redan nämnt tidigare är huset en del av dig. Köket bör väl då vara precis det 

som drömmaren säger, en plats för att inhämta näring och ny energi. Förkortningen FAN är 

mycket intressant och jag skulle gärna vilja veta vad Jung skulle ha sagt om detta, är det 

kanhända en arketyp för en liten djävul? Med min kunskap och erfarenhet skulle jag säga att det 

kan vara en signal på att det råder en kamp mellan det så kallade goda och det dåliga, ”onda”. 

Drömmaren måste kanske konfronteras med sina ”inre demoner”, som ett sätt att bli mer hel 

och integrerad. Men som tidigare sagts i uppsatsen så är det drömmaren själv som har patent på 

sin egen tolkning. 
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Drömmare nr: 5 

 

Drömmen var väldigt stark, den påverkade mig mycket, jag kom utifrån havet. Jag befann mig 

på grunt vatten, jag kände fast mark under fötterna och närmade mig en sandstrand. Plötsligt 

kom det stora vågor och vattenmassorna fick mig att tappa balansen, jag kastades omkull och 

var tvungen att börja simma. Mot alla odds simmade jag utåt mot en båt ganska långt borta. För 

att kunna simma var jag tvungen att göra mig av med en del bagage så som min handväska med 

id-kort i och dessutom något plagg. Vattnet var kyligt men jag kom fram till båten och kom upp 

på den. Jag fick då för mig att jag måste försöka rädda min väska med id-kortet som jag lämnat 

och som flöt långt där borta. Det var svårt att se för det böjde nu skymma. Jag var tvungen att ta 

av mig min kappa för att lättare kunna simma, den började bli tung och tyngde mig nedåt. Jag 

lyckades inte bärga det jag lämnat kvar på vattnet så jag simmade mödosamt tillbaka till båten, 

jag tror att det var både en man och en kvinna som sedan drog mig upp i båten. Jag ville ha en 

livräddnings väst på mig utifall jag skulle komma i vattnet igen. De tyckte inte att det var 

nödvändigt men jag sa att den skulle hjälpa mig att hålla mig flytande om jag skulle hamna i 

vattnet igen. 

 

Drömmarens egen tolkning 

 

Med förfarande tydlighet insåg jag hur kort tid som förflutit sedan jag bröt upp från mitt tidigare 

liv, min barndom, min dotters barndom, mitt hem, arbete, mina katter och min dotter. Min fasta 

punkt i tillvaron var då hennes lägenhet där hon inte vistades. Jag trodde kanske att jag skulle ha 

fast mark under fötterna då jag kom tillbaka till Sverige från Marocko. Men alla obearbetade 

känslor som aktualiserades och återvände med en sådan styrka att jag tappade fotfästet och 

hamnade i en kris. Jag försökte hitta min identitet, men lyckades inte. Innan jag hittade en 

bostad kändes det som jag flöt omkring på ytan med de farliga djupen inunder mig. Jag var 

tvungen att befria mig från vissa plagg (vissa delar av min personlighet) för att inte drunkna. Jag 

behövde en flytväst. Vad mannen och kvinnan står för vet jag inte riktigt. 

 

Frågor 

 

- Vad symboliserar havet för dig? 

- Det undermedvetna och vad man kan hitta på botten, det begravda. 
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- Vad betyder då det grunda vattnet? 

- Säkerhet. 

 

- En sandstrand? 

- Det vet jag inte. 

- Vad känner du när du tänker på sandstrand? 

- Det är i alla fall något positivt, det är ju i det här fallet fast mark. Jag tänker också på 

Marocko. 

 

- De stora vågorna vad symboliserar de? 

- Starka känslor som får mig att tappa balansen. 

 

- Simma vad symboliserar den handlingen för dig? 

- Att man har djupen under sig. 

- Vad händer om man inte simmar? 

- Om man inte simmar sjunker man. 

 

- Båt, vad står det för? 

- Räddning, en fast punkt. 

 

- Bagage? 

- En belastning, något man släpar på som kan hindra en. 

 

- Är det någon skillnad på en handväska och annat bagage? 

- Ja, i en handväska har man det viktigaste, id-kort som är ett bevis på vem man är och pengar 

har man där också. 

- Sådant man inte vill bli av med alltså? 

- Ja. 

 

- Vad symboliserar skymning? 

- Man ser inte riktigt klart, synen grumlas. 

 

- En kappa? 

- En del av min personlighet, det jag visar utåt. 
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- Du vet inte riktigt vad mannen och kvinnan representerar sa du, kanske har du någon teori? 

- Möjligtvis föräldrar eller kanske inre aspekter av man, kvinna. 

 

- Livräddningsväst talar ju sitt klara språk kanske? 

- Ja, säkerhet tycker jag den förmedlar. 

 

Kommentar 

 

Denna drömmare drömmer om en man och en kvinna som hjälper henne upp i båten. Enligt 

Jung så skulle det jag nämnt tidigare om arketyperna väl stämma in även här tror jag. Animus 

som finns där som en hjälpande hand och kvinnan, den omedvetna skuggan som är minst lika 

kapabel när det kommer till kritan. En stark dröm om räddning, om en möjlighet till undsätt-

ning, en styrka som finns där när det gäller. Återigen har vi drömbilden kläder i form av en 

kappa. L. M. Frostegren säger att det visar på vår uppfattning om oss själva, som nämnts 

tidigare. I det här fallet kanske drömmaren måste lämna den uppfattningen för att kunna gå 

vidare. 

 

Sammanfattning 

 

Jag skulle ha kunnat gå in närmare på varje symbol, tittat i symbollexikon jämföra människors 

symboler osv. Men jag valde att koncentrera mig på drömmarens egna associationer, vilket jag 

anser vara det väsentligaste. Det går alltid att få ytterligare kunskap om vissa symboler särskilt 

om man tänker som Carl G. Jung som tar in både myter och sagor i sin tolkning och lägger stor 

vikt till de så kallade arketyperna. 

 

Min intention var aldrig att göra en tolkning av drömmarna, utan att se vad drömmaren själv, 

med sin egen insikt och förståelse kan se för betydelse i sina egna drömmar. Jag ville se om 

dessa människor jag intervjuat kunde få en större förståelse av sig själva och sin värld med hjälp 

av drömmar. Några av dem har tidigare arbetat med sina drömmar medan andra inte hade gjort 

det. Jag märkte att jag i de senare fallen fick hjälpa till något mer, vägleda med följdfrågor för 

att de skulle komma igång och reflektera och associera. En drömmare går i en regelbunden 

drömgrupp, henne behövde jag inte ställa frågor till alls. Hon var van att tänka i symboler och 

förekom mig med sina förklaringar. Drömmarna blir definitivt lättare att förstå om man 

försöker förstå de enskilda symbolerna. Personerna som jag intervjuade kunde själva häpna och 
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förundras när tydligheten kom fram ur de enskilda symbolerna och som sedan bidrog till 

förståelsen av helheten. 

 

Jag tycker att jag på detta sätt svarat på de frågeställningar jag hade. Hur kan man genom den 

personliga symbolvärlden få större förståelse för sig själv sin miljö och omgivning? Jag tog 

också upp andra verktyg som finns för att komma i kontakt med denna inre symbolvärld, för att 

visa att det finns flera sätt än bara genom drömmar. 

 

Diskussion 

 

Genom att titta på de bilder som det undermedvetna skapar, det poetiska språk som finns inom 

oss alla så ser vi att det inte är oförståeliga och oväsentliga budskap, utan faktiskt är ett språk 

med stor mening och betydelse. Men som med alla språk så måste vi lära oss att förstå. Det kan 

tycker jag, liknas vid mötet av en ny, främmande kultur. Först verkar allting så annorlunda och 

konstigt och man förstår ingenting, men när man vant sig så känns det naturligt och som en del 

av en själv. 

 

Den andra frågeställningen jag hade var på vilket sätt man kan komma i kontakt med denna 

symbolvärld. Jag har då skrivit något om olika verktyg så som voice dialouge och symboldrama 

men det var drömmarna jag fördjupade mig i. 

 

En symbol kan vara en utgångspunkt för en upptäcktsresa i sinnet och anden, i de inre djupen 

och yttre rymderna, i det uppenbara och det fördolda. Vi kan ge dessa rymder en röst, en röst 

som kan förmedla de inre aktiviteter av energier och känslor som pågår inom människan. En 

stor kraft kan lösgöras när vi får fatt på denna dialog. Vårt inre, det omedvetna arbetar ständigt 

med detta, vilket blir tydligt i våra drömmar. Det omedvetna binder ihop olika minnen, 

erfarenheter och tankar som sedan används som material för våra inre bilder och drömmar. 

Mina drömmare har använt sig av den egna associationsförmågan för att dechiffrera sina 

drömmars symboler. Många gånger kan jag ha haft synpunkter på vad de kommer fram till, men 

jag vet att drömmaren själv vet bäst, men jag vet också av egen erfarenhet att man med andras 

hjälp kan få ut ännu mera av sin dröm. Det är just därför det är populärt med drömgrupper, som 

då ofta bygger på Montague Ullmans teorier om hur man kan tolka drömmar, de har just 

utarbetat ett sätt på vilket man kan strukturera ett sådant arbete. När man läser de bidrag av 

drömmar som finns med så ser man att de är uppdelade i tre steg, först en återgivelse av 
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drömmen sedan en tolkning och sist en mer precis analys av de enskilda drömsymbolerna. Det 

är oftast i detta slutliga skede av en närmare studie av drömsymbolerna som en tydligare 

förståelse för vad drömmen vill säga kommer. Det är så som den personliga symbolvärlden 

bidrar till att vi bättre kan förstå oss själva. 

 

Det jag frågar mig är om det är möjligt för den enskilda människan att helt och hållet förstå sin 

inre symbolvärld. Det jag har fått bevisat för mig själv är att man kan komma långt och nå 

många insikter på ett relativt lätt sätt om man är intresserad. Men enligt C. G. Jungs sätt att se på 

drömmar förstår jag att det finns oändligt mycket mer att få ut av vissa drömmar. Kan en 

människa samla på sig dessa kunskaper om myter, arkaiska lämningar så kallade arketyper 

under ett liv? Eller är det ett heltidsarbete för en terapeut? Jag inser att det är en spännande värld 

och att jag är en bit på väg in i den. Vad är det värt att lägga ner denna möda? Skulle världen se 

bättre ut om alla och envar ägnade sig åt denna studie? Kanske skulle vi få insikter om oss 

själva och världen som gjorde att vi bättre förstod oss på mänsklighetens beteenden. Genom sig 

själv känner man ju som sagt var andra, eller? Skulle vi måhända slippa mycket av lidandet som 

vi kan utsättas för? Och skulle andra slippa utsättas för det lidande vi som individer orsakar? 

Jag tror i alla fall att världen skulle se bättre ut om vi fick en större medvetenhet om vår egen 

”skugga”, vår mörkersida. Det säger sig själv tycker jag att med en sådan medvetenhet skulle vi 

slippa många problem. Tyvärr så styrs vi alltför ofta av saker som ligger där osynliga i våra 

omedvetna djup, vi handlar och agerar ibland utan att riktigt veta varför. Många tankar, många 

frågor, det är bara att drömma vidare. 
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SYMBOLVÄRLDEN


Inledning

Kultur, är det något som kommer utifrån eller inifrån? Det var en fråga som ställdes vid ett seminarium på kursen för kulturpedagogik. Denna fråga gjorde att jag fick funderingar kring människans inre värld och hur hon skapar sin tillvaro. Då slog det mig att det egentligen inte finns något som kommer utifrån, från själva intet och tomma luften. Allting har sin början i människan. Utifrån hennes tillsynes osynliga värld av tankar, drömmar och behov materialiserar sig eventuellt ett yttre uttryck för vad som finns där inuti. Vid närmare eftertanke förstår jag att kulturen och allt som existerar i den är ett samspel mellan inre och yttre faktorer. Det ena föder det andra så att säga.


För att förstå människan och hennes samtid, framtid och historia kan man förstås titta på skeenden i världen, i miljön, samhället och på planeten. Genom denna studie kan man säkert komma fram till många slutsatser. Men varför blir det som det blir egentligen? Finns det några underliggande faktorer som styr vårt handlande och de resultat som det orsakar?


Varför drivs människan just nu av en slags rovdrift och varför styrs vår tillvaro i så hög grad av pengar. Frågorna snurrar och jag inser att de är alldeles för omfattande för att jag skall kunna svara på dessa i en C-uppsats. Jag tror att om man vill få en större förståelse för vår kultur måste man ta med denna tillsynes osynliga dimension av tillvaron, detta som pågår inom oss. Det är ju denna kraft inom människan som skapar världen.


Det är ett lärande och en kunskap om oss själva som gör att vi blir medvetna om skeenden i den yttre världen. Vi får större makt att medvetet förändra och skapa.


När jag funderat över hur det är möjligt att nå denna kunskap kom jag fram till att titta på det inre språket, människans symbolvärld. I den och med hjälp av den vill jag försöka se vad som rör sig i människors medvetande. Men kanske främst se hur vi kan använda den för att utvecklas som individer. Symboler kan användas som verktyg för att få större förståelse, en kunskapskälla som de flesta inte inser värdet av.


C. G. Jung säger att det krävs en vilja att se vad som finns inuti, att vilja konfronteras med det undermedvetnas dolda lager och sin ”skugga” Det gäller att öva upp en förmåga där det medvetna och det omedvetna kan samverka på ett fruktbart sätt. Det är detta som intresserar mig! På vilket sätt kan man öva upp denna förmåga?


Jag har länge varit intresserad av drömmar och symbolernas betydelse. Symbolvärlden är en stor del av våra liv och jag är intresserad av hur vi kan dra nytta av den. Det handlar om att öva upp en medvetenhet, en förståelse som utvecklas ju mer man håller på. Egentligen är det inte så svårt, det handlar om fantasi och fria associationer kring ting och företeelser. Det handlar också om att ta denna subjektiva värld på allvar. Att inte slå den världen ifrån sig och säga - det är ju bara fantasier. Fantasi är ett grekiskt ord som betyder att göra synligt. För de gamla grekerna var närvaron av en inre värld självklar och de inre bilderna var ett sätt att synliggöra en osynlig dimension av det mänskliga. Symbol är ett annat grekiskt ord som betyder att göra helt. ”En dröm som man inte förstår är som ett brev som man inte öppnar. Talmud” (Fromm Det glömda språket, sid 9)


Syfte

Jag vill undersöka och ge några exempel på hur människor genom sin egen personliga symbolvärld kan komma i kontakt med den omedvetna kunskapen om sig själva och världen. Jag vill även belysa några sätt på vilket människan kan göra detta och hur hon i så fall kan praktiskt gå till väga.


Frågeställningar

· Hur kan den personliga symbolvärlden bidra till att människor förstår sig själva, sin miljö och omgivning bättre?


· Hur kan man komma i kontakt med denna värld?


Jag kommer att titta närmare på några aspekter av dessa frågor, några olika perspektiv på hur symbolvärlden kan vara till nytta för människor. Jag kommer sedan ha delfrågor som ytterligare tar upp några exempel på detta tema, alla leder de fram till de övergripande svaren.


· Vad är symboler?


· Hur kan symboler vara ett verktyg för utveckling?


· Vad är drömmar?


· Hur kan vi använda oss av drömmar?


· Vilka andra metoder finns det för att utforska symbolvärlden?


Genomförande och metod

Jag har i min uppsats inte haft några svårigheter att hitta källmaterial. Jag har letat efter böcker som handlar om symboler och då helt naturligt funnit böcker som handlar om drömmar. Vidare har jag letat upp böcker som jag redan visste fanns, däribland en bok av C. G. Jung, Människan och hennes symboler.


När jag kom till frågan vilka andra metoder, verktyg som finns för att synliggöra, medvetande göra den inre symbolvärlden var jag osäker på vilka böcker jag skulle välja eftersom jag kände att jag måste begränsa mig.


Förutom voice dialouge och symboldrama finns bl.a. psykodrama och gestaltterapi vilka ändock påminner om de metoder som jag tagit upp. Jag har således inte haft några svårigheter att finna det material som jag har behövt.


Mitt angreppssätt började med att jag per telefon kontaktade fem personer för att ge dem en uppgift och en fråga som jag sedan tänkt mig samla in och sammanställa. Jag kom sedan på att det skulle vara mer intressant och givande att också göra en intervju. Detta är nästa steg och metoden jag valt är kvalitativ metod. Jag vill föra ett samtal om ett ämne som intresserar mig och den person jag intervjuar för att sedan utgå från detta för att göra fortsatta analyser. Min studie kommer att handla om den intervjuades dröm och om denne kan få en större förståelse av sig själv och sin omvärld genom drömmar och symboler och på vilket sätt den förståelsen blir synlig. Vi kommer att prata om drömmen och föra en dialog om symbolerna i drömmen, vad kan drömmaren få ut av sina inre bilder? På så sätt kommer jag att tränga in i den intervjuades livsvärld. Den intervjuade får beskriva så exakt som möjligt sina associationer och känslor.


Jag läser i Steiners Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun att det ibland kan vara svårt att dra en skiljelinje mellan en terapeutisk intervju och en forskningsintervju. Båda kan ju som sagt leda till en större förståelse och förändring, men som Kvale säger så ligger tonvikten i den terapeutiska intervjun på personlig förändring och i forskningsintervjun på intellektuell förståelse.


Fördelen med den kvalitativa metoden är just samtalet om något som intresserar och att man på så sätt kan tränga in djupare i den intervjuades livsvärld. Forskningsresultatet innefattar observation, samtal och interaktion till skillnad från den kvantitativa forskningen som inte intresserar sig för enskilda fall utan söker lagar, systematiska relationer och förklaringar av fenomen som gör att resultatet blir statiskt, då försvinner ju den individuella kärnan. Det blir gruppdata och statistik istället. I min studie finns det alltså flera fördelar med kvalitativ forskning. Nackdelarna då, ja jag tror säkert att det finns en del fallgropar om man inte tänker sig för. Man måste tänka på många saker, som att exempelvis ge en ram åt intervjun, vara tydlig i sina frågeställningar och tänka på de etiska frågorna. Att man förklarar vad man kommer att använda undersökningen till och att samtalet är i förtroende och konfidentiellt. Att vara öppen med sina intentioner. Det gäller att vara lyhörd i intervjun, att inte pressa och stressa någon. Att inte gå för långt när man märker att det finns en motvilja. Man får ha stor respekt för den man intervjuar.


Materialet från intervjuerna är uppdelade i fyra steg, först återger drömmaren sin dröm så tydligt som möjligt, därefter tolkar drömmaren drömmen på sitt sätt, drömmaren berättar vad denne förstår och vilka insikter denne tycker sig fått. Sedan ställer jag frågor till drömmaren om de enskilda drömsymbolerna. Jag frågar vilka associationer drömmaren får. Till sist gör jag en kommentar till drömmen och drömmens symboler som jag knyter samman med de teorier som finns i uppsatsen. Jag vill poängtera att det är drömmarens subjektiva tolkning som är det viktigaste.


En bakgrund till symboler och symbolvärlden

Själva ordet symbol kommer från det grekiska ordet synbalein. ”Syn” betyder ”hel” och ”balein” står för ”jag kastar samman”, Symbalein betyder alltså att göra helt. En symbol är sammansatt av olika aspekter. Känslor, egenskaper, sinnesstämningar från olika platser och tider vävs in i symbolen. Vårt inre, det omedvetna arbetar ständigt med detta, vilket blir tydligt i våra drömmar. Det omedvetna binder ihop olika minnen, erfarenheter och tankar. När vi sedan ser eller upplever något som väcker dessa minnen har vi fått en personlig symbol för detta som vi har i tankarna. Symbolerna kan vara personliga, leva och förändras. Symbolvärlden är en slags karta, en världsbild unik för varje människa, en karta som visar hur man ser på sig själv och andra. Då man arbetar med symboliska uttrycksmedel och drömmar kommer den kartan fram i ljuset, man kan se symbolerna som en bro mellan den inre och yttre verkligheten.


Myter och sagor blev för Jung nyckeln till vår förståelse av arketyperna. Arketyp betyder ursprunglig prägling och termen syftar till att beskriva olika formprinciper som påverkar våra liv och kommer till uttryck genom bland annat myter, symboler och drömmar. Jung menade att vi har ett så kallat kollektivt omedvetet, en symbolvärld som är gemensam för oss alla.
 Dessa ursymboler kan man också se i barns drömmar. Det är drakar, demoner havsvidunder och häxor. Sådant som ett barn inte har någon erfarenhet av, men som är ändamålsenliga bilder för arketyper som svarar mot uråldriga psykiska processer. Det handlar om själsliga fenomen som är universella och allmängiltiga i de olika utvecklingsfaserna av våra liv. Drömmarna är uppbyggda av symboler. Vi behöver dessa symboler för att orientera oss. Så har det alltid varit sedan förhistorisk tid. Idag finns inte mycket kvar av symboltänkande hos den rationella nutidsmänniskan. Symboler är vår äldsta och ursprungligaste uttrycksform, en form som avslöjar sidor av verkligheten som inget språk kan fånga. Sagor och myter har berättats i århundraden och haft en sådan makt över människorna just på grund av sin symboliska innebörd av sanning och visdom.


Studiet av symboler är inte bara ett tidsfördriv, det är en verksamhet som rör människans kunskap om sig själv. En uttrycksform som avslöjar sidor av verkligheten som undflyr alla andra språk.


Det finns också en rik skatt av hävdvunna symboler som formar sig till ett internationellt språk som spränger den konventionella kommunikationens gränser. En symbol kan vara en utgångspunkt för en upptäcktsresa i sinnet och anden, i de inre djupen och de yttre rymderna, i det uppenbara och det fördolda. Symbolerna kan öppna vägen till en oförmedlad och direkt insikt. Symbolspråket överbryggar också tidsåldrarna och sträcker sig bortom det individuella in i det universella, genom det kan vi komma i förbindelse med verkligheter som annars skulle ha dolts av språkets begränsningar eller som annars är allt för svårt för att uttrycka på andra sätt.


Carl G. Jung och hans teorier om symboler och det omedvetna

Vi grundar inte vår botanik på den gammaldags indelningen i nyttiga och onyttiga växter eller vår zoologi på den naiva distinktionen mellan farliga och ofarliga djur. Men utan invändningar går vi alltjämt med på att medvetandet har mening och det omedvetna meningslöst. I vetenskapen skulle en sådan uppfattning bli utskrattad. Har t.ex. bakterier någon mening eller är de meningslösa?


Det är en naturlig företeelse som frambringar symboler och de är sprungna från våra omedvetna domäner. Dessa symboler visar sig ha mening. Denna okända del av själen där symbolerna uppstår är fortfarande ganska outforskad. Men människans förnämsta instrument är hennes psyke.


Skillnaden mellan tecken och symbol är den att tecknet alltid är något mindre än det begrepp det representerar, medan en symbol alltid står för någonting utöver sin närliggande och omedelbara betydelse. Symboler är dessutom spontana och naturliga produkter. I våra drömmar uppträder symboler spontant, de är inte uttänkta utan kommer till oss. Därför är de också huvudkällan till vår kunskap om symbolik. Men symboler uppträder i alla psykiska livsyttringar. Det finns symboliska handlingar, situationer, tankar och känslor. Det finns många symboler och bland dem de viktigaste, som till art och ursprung inte är individuella utan kollektiva. De kollektiva föreställningarna kommer ifrån uråldriga drömmar, myter och fantasier.


För att kunna se saker i sitt rätta perspektiv behöver vi förstå människans förflutna såväl som hennes nu. Det är därför vår förståelse av myter och symboler får väsentlig betydelse. När något glider ut ur vårt medvetande upphör det inte att finnas till, lika litet som en bil, som försvinner runt hörnet, har gått upp i rök. Den har bara försvunnit utom synhåll. I det omedvetna finns en mängd tillfälligt mörklagda tankar, intryck och bilder, som trots att de undgår oss fortsätter att influera på vårt medvetna tankeliv. Det måste vara på detta sätt för att vår tankeapparat inte ska bli överbelamrad.


Medvetet tankestoff kan sjunka ner i det omedvetna och nytt stoff som ännu inte varit medvetet kan stiga upp därifrån. Det finns alltså inte bara en massa gammalt där utan också mycket nytt, nya frön till nya tankar och idéer. Vi ser exempel på detta i vardagen där besvärliga knutar ibland kan lösas tack vare nya överraskande förslag. Det finns många bevis på detta i vår egen historia. Särskilt bland vetenskapsmän, konstnärer och filosofer. Den primitiva människan var mycket mera styrd av sina instinkter än vad vi är idag. I dag har vi lärt oss att i större grad behärska oss och agera ”rationellt” Vi har under denna civilisationsprocess mer och mer avskilt vårt medvetande från de djupare, instinktiva skikten i vårt psyke. Men de är naturligtvis inte helt förlorade.


Det krävs en hel del mod för att ta det omedvetna på allvar och ta itu med de problem som det ställer. Man får inte heller vara för bekväm om man vill reflektera över det omedvetnas inflytande över ens liv. Det är som sagt var inte bara den primitiva människan som får bistånd från det omedvetna. Jung gjorde den upptäckten att drömmarna kan ge alla människor den vägledning hon behöver, för att hitta ut ur sina problem, både yttre och inre. Många av våra drömmar handlar om enskildheter i vårt yttre liv och omgivning.


Drömmar

Kort historik


Antikens egyptier ägnade stor uppmärksamhet åt drömmar. I tempel som gick under benämningen serapeum (uppkallad efter drömguden Serappis) ägnade man sig åt inkubation. Det starkt rituella tillvägagångssättet avsåg att framkalla en särskilt upplysande dröm som kom från gudarna och skulle tolkas av oraklen.


Antikens greker trodde att drömmar uppstod genom att människor kommunicerade med gudarna. Liksom i Egypten ägnade man sig i Grekland åt inkubation särskilt för att erhålla viktiga upplysningar som kunde leda till bot mot sjukdomar, Man hade särskilda drömtempel där människor kunde komma för att drömma och sedan få hjälp med tolkningen av präster. I den kristna Bibeln förekommer åtskilliga berättelser om drömmar som gudomliga uppenbarelser.


Sigmund Freud etablerade psykoanalysens grundläggande metod, ”den fria associationen”, som innebär att patienten vidarebefordrar alla tankar och bilder som framkallas av ord. Denne pionjär upptäckte det omedvetna, och hans åsikter fick stort inflytande inom västerländsk vetenskap, konst och kultur. Hans främsta verk Drömtydning, publicerades 1900. Där skriver han att drömmen är kungsvägen till kunskapen om det undermedvetna i själslivet. I Drömtydning ingår enligt Freud att spåra det som ligger bakom med hjälp av fri association för att slutligen komma fram till de ursprungliga bortträngda önskningarna. Avgörande för Freuds teori är att drömmar maskerar.


Psykiatern Carl Jung ifrågasatte Freuds teorier, en av anledningarna var att han inte kunde acceptera Freuds dogm om sexualiteten som grund för beteende och drömmar. Jung ansåg att vårt psyke anpassar sig självt så att vi kan få mot varandra stridande delar av vår natur att gå ihop. Det omedvetna är inte bara en förvaringsplats för bortträngda önskningar - det fungerar även som vän, vägledare och rådgivare. Han såg drömmen som ett sätt att kommunicera, att förmedla omedveten information till det medvetna. En jungiansk analytiker använder direkta associationer för att upprätthålla patientens fokusering vid drömmen stället för att leda bort från den genom fria associationer. Drömmen så som Jung ser på den, pekar också framåt mot kommande möjligheter. Enligt Jungs uppfattning snuddar drömmar vid ett ”kollektivt medvetet”, det inslag i varje individs omedvetna som stammar från hela mänsklighetens erfarenheter. Det finns universella arketypiska bilder som förekommer i drömmar och som betyder samma sak som till exempel anima (det kvinnliga i en mans personlighet) och animus (det manliga i en kvinnas personlighet), den gamle vise mannen och moder jord. Jungs inställning är andlig och positiv och betonar hur drömmar kan hjälpa oss alla i vår personlighetsutveckling.


Det finns moderna drömteoretiker av idag, en av dem är Montague Ullman Medical Center i New York, han stödjer snarare Jung än Freud. Han betonade drömmens förmåga att avslöja i högre grad än dölja.


Drömmarnas natur


Eugene Aserinsky och Nathaniel Kleitman, amerikanska psykologer vid University of Chicago, förändrade helt vår kunskap om sömn och drömmar när de 1953 följde hjärnvågor, ögonrörelser och muskelaktivitet under försökspersonernas sömn. Två helt separata sömntillstånd gick tydlig att urskilja. Det ena då det förekom perioder med snabba ögonrörelser (rapid eye movements, REM) och ett karaktäristiskt mönster av hjärnvågor då kroppens muskulatur var helt förlamad, sammanföll med den tid då försökspersonen säger sig ha drömt - därav uttrycket REM-sömn. Fastän ögonen är slutna kan man se rörelserna innanför ögonlocken. REM-sömn alterneras med drömlös sömn, och hela cykeln upprepas ungefär var nittonde minut. Vanligen förekommer fyra till fem cykler under en natt. Nattens första period kanske varar under någon enstaka minut, men för varje ny cykel ökar dess längd tills drömtiden efter sju till åtta timmars sömn kan vara en halvtimme eller mer.


Det förefaller som en dröm är en sekvens rörliga bilder baserad på en betydelsefull tanke som kan vara antingen medveten eller omedveten. Bilderna följer associationsbanor i hjärnan. Dessa är verbala. De associationer efter vilka drömmar fortskrider är individuella för varje människa.


Vår förmåga att komma ihåg drömmar varierar. Ditt drömjag presenterar som sagt var flera avsnitt ur din verklighet varje natt. En verklighet som förpassats till det omedvetna. Det som göms där försvinner inte. Drömmarna håller upp en spegel framför oss, så att vi kan se oss själva som vi verkligen är, utan förklädnader och masker. De visar oss våra rädslor och trauman men också på våra tillgångar och styrkor. Enligt Jung kan man se drömmen i tre stadier:


Det första är introduktionen eller iscensättningen av drömmen och formuleringen av problemet, det andra stadiet är berättelsens växlingar och det tredje är lösningen eller katastrofen i slutet av drömmen. Det är inte alltid man kan se dessa stadier så tydligt. Det finns olika typer av drömmar, en del är rådgivande, varnande, kompenserande och förutsägande. I barns drömmar kan man se det Freud kallar önskedrömmar, men som ur ett annat perspektiv kan ses som kompenserande drömmar.


Drömmen har oftast flera betydelsenivåer. Den första vi ser och som verkar vara ett hopkok av de senaste dagarnas händelser, eller som en önskedröm som vi avfärdar som nonsens, kan vid analys visa sig ha ett djupt och meningsfullt budskap om vår aktuella livssituation och de komplex vi brottas med på ett omedvetet plan.


Att förstå drömmar


Drömmarna är symboliska pusselbitar som är budskap till oss. Det är inte så svårt att lära sig förstå dem, det kan dock krävas lite träning. Visst kan det vara till hjälp att ha studerat symboler och förstå deras betydelse i ett vidare perspektiv, men om en särskild symbol dyker upp i drömmen är det ändock bara vi själva som kan veta vad den betyder. Genom att använda oss av vår egen associationsförmåga kan vi dechiffrera drömmens symboler. En person har alltid patent på sin egen drömtolkning, ingen annan kan fullständigt tolka en annan människas dröm, utan medverkan av den som drömt.


Första steget i att förstå sina drömmar är naturligtvis att vi kommer ihåg dem. Alla kan träna sig i det. Det bästa sättet brukar vara att så fort vi minns något om så bara ett fragment skriva ner detta. Om man gör detta upprepade gånger kommer man att märka att man minns mer och mer. Det kan krävas tålamod till en början. Man kan också affirmera budskapet ”jag kommer att minnas mina drömmar i natt” innan man somnar, som en uppmaning till sitt eget drömjag. Man kan fråga ett barn varje morgon om det kommer ihåg sina drömmar, gör man det regelbundet brukar det räcka för att barnet ska börja lägga vikt vid att minnas. Man kan hjälpa barnet att skriva ner sin dröm.


Små barn har inget behov av att förstå intellektuellt, och har inte resurser att göra det. För dem kan det räcka med att berätta sin dröm, den vuxne kan ta till sig drömmen och få en förståelse för var barnet befinner sig och på så sätt bli ett bättre stöd för barnet. Små barns drömmar kan ge insikter i barnets värld. Om man vill kan man låta dem måla drömmen eller göra en saga av den. Barns drömbilder hopfogas av samma material och symboler som vuxnas. Det mesta som sägs och sagts om vuxnas drömmar gäller därför också för barns drömmar. Ett barn kan i drömmen slåss mot en drake, en tonåring kanske mot en tiger och den vuxne mot en inbrottstjuv. Alla uppräknade fiender är ändamålsenliga symboler för vad de vill säga oss om sidor av oss själva som skrämmer oss, och som vi försöker förtränga. Det är detta som kan vara exempel på våra skuggor som förpassats till det omedvetna. Vi kan hjälpa barn att bearbeta sådant omedvetet material genom att låta dem möta sina drömmar och drömfigurer, och på ett lekfullt sätt konfronteras med det som skrämmer dem. Att de sedan genom drömhanteringen får hjälp att besegra det ”onda” stärker dem.


Ett barn som vågar berätta en otäck dröm har därmed ställt sig öga mot öga med det han fruktar mest och detta i sig kan vara helade och avdramatisera det jobbiga.


Metoder för att tolka och förstå drömmar


Det finns många olika metoder för att arbeta med drömmar, det finns inga strikta regler för hur det ska gå till, men här följer några riktlinjer enligt Louise Minerva Frostegren.


Drömmen speglar en psykisk livsprocess. Drömmens bildspråk har sin egen logik där kroppens och psykets logik beskrivs exakt. Drömmen visar ofta första utgångspunkten, nutid, sedan orsaken, dåtid, sedan själva handlingen, beteende, sedan möjligt slutresultat. Det underlättar att följa drömmen logik genom att börja från början av en dröm och fortsätta tolkningen kronologiskt, alltså att inte hoppa hit och dit i drömmen.


Ställ frågor till dig själv eller den du vill hjälpa om drömmen, vad kan du associera till? Känslor, minnen, situationer.


· Det krävs aktivt lyssnande och att man inte har förutfattade meningar om man vill hjälpa någon annan att förstå sin dröm. Lyssna på ord och ordval, kroppsspråk och känslouttryck.


· Drömmar om våld och krig speglar ofta inre konflikter.


· Ibland kan en hel dröm handla om ett visst beteende eller en känsla. En sådan dröm behöver inte någon tolkning. Det är upplevelsen drömmaren ska ta till sig.


· Vi har många roller i vår dröm, en hel uppsättning av figurer. Drömmer du om någon person du känner igen brukar denne oftast representera en aspekt av dig själv. Oavsett vilka personer som är med i drömmen så handlar det oftast om dig själv. Titta på hur dessa personer beter sig i drömmen.


· Djur sägs representera instinkter men så behöver det inte vara. En elefant kan symbolisera storlek och klumpighet eller vishet och kärlek.


· Huset symboliserar oftast dig, det visar hur du ser på dig själv.


· Människorna är dina roller, dina olika sidor. De visar hur du beter dig mot dig själv.

· Kläderna visar på vår uppfattning om oss själva.


· Bilen, ditt fordon genom livet: kropp, tankar attityder etc.


Du kan ställa frågor till dig själv eller den du hjälper om tingen. Hur ser ditt fordon ut? Vem styr? Hur ser huset ut? litet? stort? trångt? För att förstå drömmen måste man också ta hänsyn till den situation som drömmaren befinner sig i, hur livet ser ut för tillfället.


Aktiva metoder

Man kan göra rollspel av sin dröm, om man är några stycken kan drömmaren vara regissör, berätta sin dröm och sedan fördela rollerna. Rollerna kan föreställa människorna i drömmen men även tingen. Det är en rolig lek som kan ge nya infallsvinklar och en ny förståelse.


Har man ingen att göra rollspel med kan man göra det ensam eller med endast en person. Genom att ställa två stolar mitt emot varandra kan drömmaren plocka ut någon eller något ur drömmen föreställa sig att detta sitter på ena stolen, drömmaren sätter sig på den andra stolen, sedan för drömmaren en dialog med det föreställda. När det föreställda ska tala byter drömmaren stol och ger detta röst.


Att teckna och måla sin dröm är ett bra sätt för att integrera sitt drömstoff. Med färg och form sker en spontan bearbetning som kan vara svårare att uppnå på ett verbalt plan. De kan måla en särskild sekvens ur drömmen, en scen som är särskilt intressant, spännande eller hemsk. Samtalet kring drömmen kan sedan utgå ifrån bilden. Där saker på ett naturligt sätt förstärkts genom färgen och uttrycket.


En dröm kan bli en saga, den kan vara en utgångspunkt för att fabulera. Här handlar det inte om att genomskåda draken eller att analysera skeenden utan att spinna vidare på sitt drömtema. Man broderar ut berättelsen med samma symboler som drömmen använt sig av. Eftersom en del drömmar kan te sig fragmentariska och osammanhängande så kan detta vara ett bra sätt för att hitta den röda tråden.


Många drömmar saknar slut, eller man minns inte. Då kan drömmaren få hitta på sitt slut. Drömmen och dess fortsättning får nu något av sagans helande funktion.


Drömförståelse enligt Carl G. Jung


Jung säger att det är nödvändigt att vara medveten om sin egen personlighetstyp och karaktär om man ska hjälpa någon annan att förstå sin dröm. Man får akta sig för att tro att analytikern är en övermänniska. Vill man alltså förstå en annan persons dröm, måste man ha en fördomslös attityd och inga förutfattade meningar, de egna ståndpunkterna är alltid relativa När vi försöker att tyda en annan människas dröm säger Jung att vi ofta vill fylla i de tomma luckorna i vår förståelse genom projektion. Jung tycker att det kan vara viktigt att utesluta alla teorier om drömmar, att inte ställa upp några allmänna regler för drömtolkning. Jung säger att den erfarenhet han skaffat lärt honom att se varje fall som ett nytt fall, i vilket han först och främst måste söka kontakt med individen.


Jung har dock en hypotes om att drömmar kan vara kompenserande - dvs. att drömmarna balanserar de brister som själslivet har. Han tycker att detta synsätt är det mest fruktsamma varpå man kan närma sig studiet av drömmens natur. Jung tolkar drömmar på två olika nivåer så kallade objektsnivå och subjektsnivå. Objektsnivån är det som finns omkring mig i min miljö, medan subjektsnivån är det som finns inom mig. Det handlar om två olika arketypnivåer och verkligheter.


Vi bör förstå att drömsymboler till största delen är yttringar av ett psyke som ligger utanför det medvetna tankelivets kontroll. Mål och mening är inte något som är förbehållet förnuftet; det finns hos all levande natur. Det är ingen principiell skillnad mellan organiskt och psykiskt växande. Liksom en ört frambringar sin blomma, så skapar psyket sina symboler. Varje dröm är ett bevis på denna process. Jung kallar sättet att associera till sina drömsymboler för amplifikation som betyder att kasta ljus på. Många drömmar kan tydas med drömmarens egen hjälp, han kan ge både associationer och förklaringar av drömbilden för att sedan betrakta den ur alla synvinklar. Jung säger att detta kan fungera utmärkt under vanliga förhållanden. Men när det kommer till tvångsföreställningsdrömmar eller emotionellt starkt laddade drömmar räcker oftast inte de egna associationerna till. Då måste man ta hänsyn till det faktum att det i drömmar finns inslag som inte är av individuell art, och som inte kan härröra från drömmarens personliga erfarenhet, så kallade ”arkaiska” lämningar, mentala former som inte kan förklaras med något i individens eget liv, och som tycks vara ursprungliga, medfödda och nedärvda gestaltningar som människans själ ger upphov till. Det är den primitiva själens produkter, dess kollektivföreställningar och dess mytologiska motiv som blir synliga. Det som är speciellt för Jung i hans teori om drömförståelse och tolkning är just detta att man också bör ha kunskap om mytologi i ordets vidaste betydelse. Jung menar att utan den förståelsen kan ingen hitta de viktigaste sammanhangen. Jungs syn på de ”arkaiska” lämningarna som han kallar ”arketyper” har alltid blivit kritiserade av människor som saknar dessa kunskaper i drömpsykologi och mytologi. Dessa yttringar som jag kallar arketyper saknar känt ursprung och de upprepar sig när som helst och var som helst över hela världen, även där förmedling genom direkt tradition eller interbefruktning genom invandringar måste uteslutas.
 Jung tyckte att det var särskilt intressant när barn frambringade arketyper, han såg det som särskilt betydelsefullt eftersom man då kunde vara helt säker på att barnet inte haft någon direkt beröring med traditionen i fråga.


Ett exempel på drömanalys enligt Jung


Jung berättar om en man som var psykiatrier och som fått en liten bok av sin dotter i julklapp, boken innehöll flickans drömmar som hon haft under en period. Drömmarna liknade små sagor. Flickans pappa blev mycket konfunderad eftersom flickans drömmar innehöll bilder och berättelser som var långt ifrån flickans egen begreppsvärld, symboler som därför var omöjliga att associera till. Drömmen är ett bra exempel på de så kallade ”arkaiska” lämningarna eller på de arketyper som kan finnas i det omedvetna psyket. Flickan drömde följande; l. ”Det elaka odjuret”, ett ormliknande vidunder med många horn, dödar och uppslukar alla andra djur. Men Gud kommer från de fyra hörnen, eftersom han egentligen är fyra olika gudar, och väcker alla de döda djuren till liv igen. 2. Ett uppstigande till himlen, där hedniska danser dansas och ett nedstigande till helvetet, där änglar utför goda gärningar. 3. En vattendroppe syns; den visar sig i mikroskopisk form. Flickan ser att droppen är full av trädgrenar. Detta är en bild av världens uppkomst, (flera drömmar följde, men detta är ett urval.)


Jung menar att drömmarna är mycket egenartade, tankarna i dem är mycket filosofiska. Den första drömmen om det elaka odjuret påminner om föreställningen som är välbekant i västerlandet genom den kristna traditionen. Den finns i Apostlagärningarna 3:21: ”Jesus, vilken dock himlen måste behållas intill de tider, då allt skall bliva återupprättat igen …” ”De äldsta grekiska kyrkofäderna, t.ex. Origenes, betonade starkt den tanken, att vid tidens slut allting ska återställas av Återlösaren i sitt ursprungliga och fullkomliga skick. Men enligt Matteus 17:11 fanns redan en gammal judisk tradition, att ”Elias måste visserligen komma och upprätta allt igen ”1 Korintierbrevet 15:22 tar upp samma tanke i en annan ordalydelse: ”och så som i Adam alla dö, så skola ock i Kristus alla göras levande.”


Till saken hör att flickan aldrig konfronterats med bibliska berättelser eftersom föräldrarna inte läste Bibeln. Många av de drömmar flickan hade handlar om förstörelse och återupprättelse. De visar också stor släktskap med primitiva myter. I första drömmen finns också detta fyrfaldighetstema som spelar en stor roll i många religioner och vishetsläror. Men vem i nutida medelklassfamilj har väl hört talas om en gudomlig fyrfald frågar sig Jung. Jung får en kuslig känsla inför drömmarna, en känsla av katastrof. I drömmarna kunde han utläsa en sorts kompenserande symbolik, något som man inte väntar sig av ett barn. Drömmarna verkade vara en förberedelse inför döden, uttryckt i korta berättelser i likhet med de sagor som berättas vid primitiva initiationsriter. ”Det ser ut att vara framsprunget utanför historisk tradition, nere i de längesedan glömda psykiska urkällor, varur alltsedan förhistorisk tid filosofiskt och religiöst tänkande över livet och döden har hämtat näring. Flickan dog senare i en sjukdom och det var som om det kommande ödet kastat sin skugga bakåt och hos flickan återuppväckt tankeformer, som i normala fall slumrar.


Symboldrama


Det finns människor som blir häpna och förundrade när de för första gången upplever hur de inre bilderna uppträder på deras ”inre scen”. De får en ny insikt i att de hela tiden har en aktiv inre värld som de inte haft kontakt med. I symboldrama inriktar man sig på att utveckla en större självförståelse genom visualiseringstekniker. Själen tänker aldrig utan en bild sade Aristoteles. Mannen bakom symboldramatekniken heter Hanscarl Leuner, han utvecklade en teknik för att få tillgång till människans inre värld. Leuners främsta influens var Happich, en pionjär inom arbetet med inre bilder. Han talar om en nivå mellan vårt medvetna och vårt omedvetna som han kallar ”symbolmedvetande”. Det är denna nivå vi kontaktar med symboldrama och andra visualiseringstekniker. Hippokrates, läkekonstens fader, lär ha använt sig av inre bilder med naturmotiv för sina patienter i tron att det skulle ha ett välgörande inflytande på deras hälsotillstånd. Det finns således mycket tidiga föregångare till symboldrama.


C. G. Jung använde sig av vad han kallade aktiv imagination som ett led i sina psykoanalyser. Det är en mera ostrukturerat utforskande av den inre världen med hjälp av visualisering.


Binet (1922) var banbrytande i sina studier av inre bilder. Försökspersonerna försattes i ett tillstånd som kallades provoked introspection, där de fick utveckla en dialog med sina inre bilder.


Symboldramatekniken är ett lekfullt möte med den inre världen. Det ger oss vuxna en chans att återknyta kontakten med inre kreativa källor på liknande sätt som barn kan göra i sin sandlådelek. En stor kraft kan lösgöras när vi får fatt på denna dialog med vårt inre. Några exempel på inre bilder som man kan arbeta med är Källan, berget, ängen, mötet med den vise osv.


Inre bilder och vetenskap

En del bilder spelar en viktig roll även inom vetenskapliga områden. Många inom vetenskapens område har fått hjälp av inre bilder för att på ett kreativt sätt lösa problem. Albert Einstein underströk att hans kreativa tänkande dominerades av inre bilder: Det skrivna eller talade språket spelar mycket liten roll i mitt tänkande, skrev han. De inre bilderna gav honom ett kreativt tillskott på grundval av hans kunnande.


Inre bilder och konstnärligt och litterärt skapande

Författaren Marianne Fredriksson menade att hennes skrivande av boken Den som vandrar om natten kom från en annan inre instans. Visserligen höll hon själv i pennan, men allt spelades upp på inre scen och hon satte ”bara” ord på detta inre skådespel. Vad hon beskriver liknar den process som tar plats i symboldrama, där man låter sitt inre diktera det som utspelar sig på den inre scenen. Konstnärer använder sig ofta på liknande sätt av inre bilder för att uttrycka det som de vill förmedla.


Vardaglig problemlösning och inre bilder

Vi kan också använda oss av visualiseringsövningar för att hantera våra problem som vi ställs inför. Man går in i sin inre värld för att där hitta svaren. Man kan till exempel fråga sin inre vägvisare till råds och sedan se vad man får för svar eller vara öppen för vad som kan dyka upp på den inre scenen. Det krävs först att man försätter sig själv i ett avslappnat tillstånd.


Undervisning och pedagogik och inre bilder

Barn har en naturlig förmåga att fantisera och kan lätt föreställa sig saker. Denna förmåga är en viktig kanal till kreativa resurser som lätt glöms bort. Inlärningssituationer skulle kunna berikas av visualiseringsövningar.


Voice dialouge


För 20 år sedan började Hal och Sidra arbeta med Voice dialogue metoden och började utforskningen av psykologin bakom de olika jagen. De upptäckte att inom oss lever en hel familj av olika jag som känner, tänker och uppför sig som om de vore verkliga personer. De säger att omfamna jagen betyder inte att vi omedvetet underkastar oss dem och tillåter dem att styra oss, utan det betyder att vi lär oss respektera dem och sedan förstår hur vi kan använda oss av dem. Voice dialogue är en metod som hjälper oss att utforska våra delpersonligheter och ökar vår medvetenhet om alla våra inre röster. Voice dialogue ger oss direkt tillgång till våra delpersonligheter och gör det möjligt för oss att särskilja dem från personligheten som helhet och behandla dem som oberoende, samverkande psykiska enheter eller energisystem. Genom att använda voice dialogue engagerar vi direkt dessa delpersonligheter eller röster i en dialog utan inblandning av en kritisk, generad eller förtryckande beskyddare/kontrollant. Varje delpersonlighet tilltalas direkt, både som en enskild enhet och som en del av den totala personligheten. Var och en av dessa delpersonligheter upplever livet annorlunda. Varje delpersonlighet är ett särskilt energimönster och präglar vår fysiska kropp med sina speciella energier.


Hal och Sidra Stone menar att vår personlighet består av olika fragmentariska delar som vi kan lära känna, bli medvetna om. Med metoden voice dialogue kan vi ge dessa olika delar en röst. Det finns många typer av delpersonligheter, olika från en individ till en annan. Några exempel på dessa är krigaren, vägledaren, det lilla barnet, pådrivaren, mjuka katten osv. Det finns egentligen ingen ände på dessa inre röster. Denna inre röst symboliserar därmed en inre aktivitet av energier och känslor som pågår inom människan. Med hjälp av någon annan som oftast kallas vägledare kan man tilltala delpersonligheterna och föra en dialog där vägledaren bland annat kan ställa frågor till delpersonligheterna som oftast framträder en åt gången.


Fem drömmar, Fem intervjuer

Några exempel på människors inre symbolvärld genom drömmar och vad detta kan bidra med vad gäller förståelsen inför sig själv och sin omvärld. Drömmaren berättar här sin dröm, sedan gör denne en egen tolkning, därefter ställer jag frågor om de enskilda symbolerna och gör slutligen en kommentar som jag knyter samman med teorierna i uppsatsen.


Drömmare nr. 1


Jag kommer in i ett stort rum, eller ett slags maskinhall. Jag får intrycket av att det är hos skogsvårdsstyrelsen. Mitt på golvet sitter en man med trevligt utseende och häller en vätska i en dunk. Jag vet att det är hormoslyr. Mannen verkar bekant på något sätt. Jag närmar mig honom och i samband med det så kluckar det till i den rinnande vätskan, det stänker rakt upp i luften, högt. Det faller ner en del droppar på mig, det är väldigt obehagligt. När jag får detta på mig så får jag en känsla av att jag inte har något val. Jag måste använda hormoslyr. Jag går då ännu närmare och sätter mig på huk där mannen fortsätter att hälla. Då kommer det av någon anledning hormoslyr över mitt nerböjda huvud. Håret på bakhuvudet blir alldeles plaskblött, det rinner över hela mig. Det är en fasansfull känsla. Jag frågar mannen om det finns någon dusch, han visar mig då en dörr till ett omklädningsrum fullt med allsköns grejer. Jag kastar av mig de genomdränkta kläderna och börjar duscha av mig. Det känns som om jag aldrig kommer att kunna duscha bort vätskan. Mannen som hällde vätskan kommer in och börjar greja med något. Jag bryr mig inte om honom, jag bara vänder mig om, sätter mig ner på huk och bara duschar och duschar håret.


Sedan efter ett tag är det någon annan i omklädningsrummet. Jag vet att han jobbar där. Hans utseende är otrevligt. Han säger något som jag inte minns, men har en aning om att det handlade om det självklara i att använda hormoslyr. Att jag måste göra det. Jag blir vansinnig, faller honom till golvet, skriker åt honom och bankar in honom med huvudet före under en bänk, genom att slå på hans fotsulor.


Därefter befinner jag mig plötsligt utanför huset, det är inte många människor där, men av dem känner jag. Det är en man som heter Danne som arbetade i samma arbetslag som mig en gång i tiden. Mannen avancerade så småningom till chef. Vi hälsar på varandra med kind kyssar. Han blir glad Över att se mig för då kan han åka därifrån med mig tror han, men jag har inte min bil med mig, så vi blir stående nästan lite handlingsförlamade och tittar på bilarna som åker förbi utan att fråga om vi får åka med. Min känsla är när jag står där att allt kommer att lösa sig. Vi kommer att komma därifrån.


Drömmarens egen tolkning

Drömmen visar mig i en offerroll. När jag får hormoslyr på mig så har jag inget val. Jag måste stanna kvar och drabbas av ännu mer hormoslyr. Jag är ett offer och jag måste fortsätta följa de gamla mönstren. När jag duschar av mig lämnar jag offerrollen, när jag dunkar in mannen under bänken gör jag verkligen uppror mot offer rollen. Drömmen säger mig att om jag tar ansvar för mig själv och mina handlingar och därmed tar makten över mitt liv, så finns det alltid hopp. Det existerar en hoppfull väg vidare i livet. Något nytt får utrymme att växa (när man inte sprutar bort det med hormoslyr.) Drömmen säger också något om vikten av min egen inställning till det som möter mig. (Danne är i verkliga livet en glad och energisk person som inte fokuserar på svårigheterna)


Frågor

· Vad symboliserar Hormoslyr för dig, vad associerar du till detta?


· Jag vet inte.


· Använder man hormoslyr idag?


· Hormoslyr är ju något gammalmodigt och förlegat det används ju inte längre. Det är något farligt och förbjudet.


· Vad använder man det till?


· Man bekämpar sly med det och sly står ju för växtkraft för mig.


· Att duscha, vad kan det vara för symbolisk handling?


· Rening, man sköljer bort något.


· Skogsvårdsstyrelsen vad är det?


· En myndighet som både innefattar kontroll, stelbenthet i en bestämd form och möjlighet till rådgivning.


· Vad symboliserar kläder för dig?


· Skydd, hölje och skal. Genom kläderna kan man ändra sin framtoning.


· I din tolkning talar du om offer, vad är ett offer?


· Man går in i en roll som den utsatta, en roll som man inte kan bli fri. Man sitter fast i sin historia.


· Håret vad symboliserar detta?


· Det som tynger mig, gammal energi som har med tankar och händelser att göra.


· Vad symboliserar chef för dig?


· Makt över sitt liv, inflytande och ansvar.


· Bil?


· Medel för att kunna ta sig någonstans.


· Och vägen?


· Något som leder fram och vidare. Ett enkelt sätt att ta sig fram.


Kommentar

Jag försöker att undvika att påverka drömmaren med mina egna associationer, jag frågar därför vad hon vet om användandet av hormoslyr idag. Då blir det tydligt vad symbolen vill säga henne. Det handlar om ett förlegat angreppssätt som dessutom är skadligt för henne. Om man skulle titta på denna symbol enligt Jung skulle den säkert stå för skuggan, den sida av den egna personligheten, som man av olika skäl helst har undvikit att se närmare på. Hon nämner en man vid namnet Danne i sin dröm. Människor i drömmen är oftast sidor av en själv. Den här mannen är en glad positiv person och speglar så denna sida hos drömmaren. Enligt Louise Minerva Frostegren är människor dina roller, dina olika sidor. De visar hur du beter dig mot dig själv.


Drömmare nr. 2


Drömmare nr. 2 har under flera år haft drömmar om en gammal kompis som jag umgicks med när jag var ca 15-22 år. I de återkommande drömmarna så kommer han ut till bygden där jag bor (Där han och hans föräldrar hade sommarstuga när vi var unga.) han har flyttat tillbaka till Stockholm. (I verkligheten bor han i norra Sverige.) och kommer ut på landet för att hälsa på. Jag får inte någon riktigt bra kontakt med honom och trots att jag vet att han flyttat tillbaka till Stockholmstrakten så blir det aldrig av att ta reda på var han bor så att jag kan söka upp honom. Han flyktar alltid iväg innan jag fått någon riktig kontakt och innan jag förstått var jag kan söka upp honom. Jag lyckas inte upprätta den kontakt som jag längtar efter. Han var en mycket värdefull kompis till mig.


Efter många år förändrades drömmen och ser nu ut så här: Vännen flyttar ut på landet, in i ett hus som jag kände väl till. han flyttade in på Övervåningen och i en sekvens av drömmen så var han på väg uppför en spiraltrappa, bärandes på en möbel som såg ut att vara för stor för att få upp i den trånga trappan. Jag påpekade detta, han bara ler och fortsätter upp för trappan, han låter sig inte hindras av detta.


Drömmarens egen tolkning

Sarje som min vän hette lät sig inte hindras i att söka kärlek. Han tillät sig att berusa sig med både alkohol och hasch. Han raggade brudar aktivt. Jag däremot vägrade röka och var noga med hur jag uppförde mig, jag lyssnade till mina föräldrar röst som begränsade mig.


Att han så återkommande dök upp i mina drömmar och att jag inte fick den kontakt jag ville ha förstår jag som så att hans sätt att bejaka sitt behov av kärlek och närhet och att inte sky några medel för att få uppleva det är kvalitéer som jag behöver komma i kontakt med. Att mer aktivt ta ansvar för mina behov, att ha mod att pröva mig fram. Att drömmen sedan förändrades tolkar jag som att jag nu faktiskt tar mer ansvar för mina behov och att jag då också får vad jag behöver. När jag får kontakt med vännen Sarje i drömmen bekräftas detta. Han flyttar in i ett välbekant hus, han låter sig inte hindras trots trånga trappor, han tar ut en riktning precis så som jag också gör nu.


Frågor

· Vad är en kompis för dig, vad symboliserar det?


· Någon som accepterar en som man är, som förstår vad man säger. Någon som man känner sig hemma med.


· Stockholm, vad symboliserar den staden?


· Liv, puls och möjligheter.


· Hus, vad står det för?


· Mig själv.

· Vad symboliserar en möbel?


· Det beror ju på vad det är för möbel, men i drömmen var det något av värde, något att använda sig utav.


· Övervåning?


· Mitt medvetna jag.


· Du drömmer om en trappa, det är en spiraltrappa. Vad är det för skillnad mellan en vanlig trappa och en spiraltrappa?


· En trappa gör det möjligt att ta sig upp, men det kräver också egen ansträngning. En spiraltrappa är trång att ta sig fram i, ett hinder och en besvärlig passage.


· Alkohol och droger nämner du i din tolkning, vad förknippar du med det?


· Fusk, Omdömet fördunklas.


· Vad händer mer när man drogar sig?


· För min vän fungerade droger som ett slags drivmedel, kontrollen och spärrar släpper.


· Man vågar ta för sig menar du?


· Ja.


· Vad säger dig föräldrarnas röst?


· Samvetets röst som begränsar mig. Håller mig tillbaka.

Kommentar

Även i denna dröm förekommer en viktig person, någon som drömmaren gärna vill komma i kontakt med. En aspekt av sig själv som drömmaren vill finna. Huset finns också med, L. M. Frostegren säger att huset oftast symboliserar dig, det visar hur du ser på dig själv.


Drömmare nr. 3


Jag drömde att jag var på semester med en barndomsvännina Madeleine och en pojke som heter Tomio som tidigare varit cancersjuk. Jag tittade på långa barnvagnar i en affär med sluss-system och går därifrån utan barnvagn. Jag bär Tomio på ryggen. Han är ca 4-5 år. (I verkligheten är han ca tio) Vi kommer ner till stadskärnan och ser att stan är inplastad i grön plast. Jag känner att jag också vill gå in därunder. Madeleine ser att det står ”Kill Kill Kill” på en vägg eller på marken vid ett hörn. Vi tänkte att de kunde ha spritt mjältbrandsbakterier. Jag ser ett par skumma män med stora Walkie talkies och ficklampor. Jag frågar dem: Är det ni som är här och dödar? Skall ni döda nu eller?! Kände mig arg och modig när jag ifrågasatte dem. Dom såg väldigt störda ut när jag frågat. Insåg sedan att jag tagit en stor risk för mitt liv och även Tomios. (Madeleine var inte en del i drömmen nu) Jag gör en gest för att avdramatisera mitt ifrågasättande och minska risken för angrepp. Jag ser många människor under skyddsskynket. Jag ser att männen lyser med ficklamporna mot massan men även mot skogen som ligger bredvid utan skyddsplast. Jag väljer att springa in i skogen till höger. Jag ser få eller inga människor där. Jag oroar mig för om Tomio lever än, då han sitter på min rygg osäkert hängande med kropp och huvud. Han har inte mycket kläder och känns sårbar och oskyddad. Jag springer och snubblar vid en dikeskant. Då kommer det en orangeklädd munk fram mot oss. Jag ser att det är en sjukhusclown jag mött i verkligheten, som privat är en mycket allvarlig person. Jag har undrat hur han har varit som clown, då jag sett honom så allvarlig privat. Nu var han klädd i munkkåpa och sa att han kände igen mig och att han kunde hjälpa oss. Han bad oss följa med honom.


Drömmarens egen tolkning

Drömmen är en vägvisare, den visar mig en väg så att jag kan bli en hel människa. Under min uppväxt hade jag en svår relation till min far som gjort att jag blivit rädd för att utveckla min egen manlighet. Vissa aspekter av hans manliga personlighet har skrämt mig. De skumma männen kan ses som den manliga delen som jag känner mig hotad av. Den delen som söker kontakt med mig. De kanske inte är hotfulla? Om jag tar fram det manliga så känns det som ett hot mot det kvinnliga. Min far betedde sig dåligt mot främst min mor och syster under uppväxten.


De skumma männen kan ha en bra kraft. De kan också vara en falsk skapad manlig kraft, skapad ur min rädsla.


Jag valde att ifrågasätta de skumma männen och vad jag var rädd för att de skulle göra. Jag insåg att jag innerst inne är stark och redo att konfrontera, även om jag insåg risken efteråt. Jag måste ta hand om alla delar av mig själv på vägen. Jag valde att lyssna till min intuition och inte välja den säkra skyddade platsen under platsen. Den delen av mitt jag som jag tidigare skyddat. Jag valde att springa in i den fria oskyddade skogen.


Den orange klädda munken visar vägen. Jag skall ta vara på min andliga utveckling, vägledning och visdom. Allvar och glädje är två aspekter ur mig själv som kan förenas. Att inte vara rädd för mörkret inom mig. Ha tillit till min egen inre styrka.


Vad har du för funderingar runt dina drömsymboler?


Semester i London: En stad så nära det riktiga kriget i öst, som jag varit. De är involverade i kriget och riskerar angrepp.


Madeleine: en kvinnlig bra aspekt av min egen anima, inre kvinna.

Tomio: Tidigare sjuk pojke, som i verkligheten är frisk. I drömmen var han yngre och sårbar. Jag tolkar det som att han är min egen animus, inre man. Jag ser det i min egen utveckling kan ha skett något i femårsåldern som försvårat utvecklingen av min egen inre manliga styrka. Han är liten och sårbar och bärs på ryggen av min kvinnokraft. Tomio har i verkligheten en stark integritet och en stor förmåga att uttrycka sig i bild. Jag ser att han som symbol bär stora positiva manliga aspekter för min egen inre utveckling. Det skäl att han även i verkligheten tillfrisknat från en livsfarlig sjukdom ger mig hopp om att det kan gå bra även för min inre manliga utveckling.


Cancersjukt barn: Aspekt av min manliga energi som blivit skadad i 4-5 års åldern. Manlig aspekt - målmedvetenhet, inre trygghet och styrka mot yttre angrepp. Min ursprungliga potentiella kraft har blivit sjukt och blivit som en börda för den kvinnliga aspekten.


Barnvagn: Underlättar transport av barnet.


Sluss-system: För att komma in och ut, trångt, urval. Mina egna tankar om barn. Vissa har barn andra har inte barn.


Bära på ryggen: Börda


Staden. Min inre psykiska och känslomässiga miljö.


Inplastad, skyddsplast: Skydd, försvar för det som är farligt inom mig.


Kill, Kill, Kill: Vi var tre stycken som var utsatta för att bli dödade. Tre sidor inom mig själv var utsatta för att bli dödade av det okända inom mig. Anima, Animus och mitt inre barn. Mor, far, barn.


Två skumma män: Animus, manlig aspekt, skuggaspekt, okänd del av mig. Vad är det som de skumma figurerna hotar att döda? Kanske den manliga aspekten hotar att döda en del av den kvinnliga aspekten?


Två stora walkie talkie: Snabbt och tydligt kommunikationsmedel. De vill få kontakt med mig.


Ficklampor: Upplevs hotfullt. De belyser också det mörka dolda, de vill belysa för att jag skall se. Gest för att avdramatisera: backa, säkerhetsåtgärd.


Skogen: Undermedvetet, sökte skydd i skogen för att skydda mig, natur.


Orangeklädd munk: Den gamle vise


Orange: hara chakra, livskraft


Buddhistisk: Inre frid, fredligt andlig


Allvarlig sjukhusclown klädd som munk: Allt har olika sidor - att förena det andliga, roliga och allvarsamma.


Kommentar

Denna drömmare har tydliga kunskaper om drömtolkning enligt Jung. Hon använder sig av termen animus som är en arketyp för den maskulina aspekten i kvinnan.
 När en sådan figur dyker upp kan man associera till vad manlighet kan betyda. I hennes dröm finns olika manliga aspekter, den lilla pojken, de hotande männen och den vise. Hon känner själv att det bland annat har med hennes relation till pappan att göra. Våld och krig förekommer i drömmen, L. M. Frostegren säger att detta kan spegla inre konflikter.


Drömmare nr 4.


Var hos min kiropraktor och skulle få en sista behandling en liten justering. Han började brumma med en maskin, vilket jag upplevde som störande. Jag tänkte att kiropraktorerna nog använde dessa maskiner för att slippa höra när patienterna talar, till skillnad mot om man går till en massör. Plötsligt mitt under behandlingen började han att stöta mot utrustningen, som liknade tandläkarens utrustning över patienten, och vara klumpig. Sedan försvann han och lade sig på en brits och pratade i telefonen, mitt under behandlingen. Några yngre tjejer gick förbi och skrattade åt honom, lite förläget och förvånat men glatt, eftersom han betedde sig så fritt.


Jag låg där på mage på britsen men hade det mycket obekvämt för både benen och överkroppen, eftersom den ställning där huvudet skulle ligga ej hade kommit på platts. Jag fick lägga händerna under kroppen eller huvudet som stöd för att ligga någorlunda bekvämt. Jag tröttnade till sist på situationen och ropade på några andra. Det var många där. Jag ropade: ”Hallå är det inte meningen att man ska få behandling hela tiden när man har betalt” Plötsligt kom han tillbaks men det var en annan kiropraktor. Jag kände mig förvirrad. Jag fick reda på att det var praktikant dag och att han var elev som skulle praktisera idag. Jag kände mig lurad och rädd. Inte roligt att ha en okänd praktiserande kiropraktorelev som skulle fullfölja behandlingen. Han gjorde några smärre enkla justeringar i ländryggen. Jag var rädd men det hände inte mycket.


Senare satt jag i köket och nästan hela klassen var där. En elev kom fram och sa att han skulle ge mig några hälsoråd. Ja varför inte sa jag. Din rygg antyder att hm … sa eleven. Nej först måste jag göra en energiundersökning. Han tryckte på några akupunkturpunkter, tredje ögat, hjärtchakrats punkt och ytterligare någon punkt. Klassen skrattade när jag justerade läget på punkterna. Jag förklarade att jag använder dem i en meditations qigong som jag utför dagligen. Eleven tryckte på tredje ögat och jag började svettas ymnigt. Rådet han gav mig var att låta bli att dricka kaffe eller te, eftersom det ”kläggade igen hela systemet”. Lustigt sa jag men jag har precis slutat med kaffe. Ja men det är viktigt att sluta med te också intygade en annan elev. Vid ett tillfälle i drömmen undrade jag varför jag inte blivit informerad om att det var en elev behandling idag. Det står på dörren i entrén svarade någon. Jag gick och tittade och det fanns en lapp där, där det stod förkortat FAN med tydliga bokstäver. Placeringen på lappen var sådan att den var lätt att missa. Medveten strategi av kiropraktorn undrade jag.


Drömmarens egen tolkning

Den omedelbara tanken är att drömmen har med min hälsa och mina behandlingar att göra, jag har varit sjukskriven i två år för utbrändhet med vissa besvärliga fysiska symtom, kronisk trötthet samt ryggskott med mera. För ryggproblemen har jag gått hos en kiropraktor precis som i drömmen och jag utövar också qigongen samt har slutat med kaffe. Den omedelbara känslan i drömmen är misstro och besvikelse samt rädsla för elevbehandlingen. Drömmen ifrågasätter kiropraktikbehandlingen och kiropraktorn, ”kiropraktorn nog använder sig av dessa maskiner för att slippa höra då patienten talar”. Jag anar att kiropraktorn inte är lyhörd för det jag har att säga, men också att jag kanske har behov av att tala. Att jag kanske behöver en behandling som är mindre mekanisk och mera psykologisk. Drömmen tycks säga att kiropraktorn egentligen är ganska ointresserad av behandlingen. Det kan också vara intressant att se kiropraktorn som en symbol. Han skulle kunna symbolisera hur jag tar hand om mig själv och min läkningsprocess. På detta sätt går han igenom en förvandling där han först är i sin roll och sedan beter sig klumpigt i behandlingen och till sist helt nonchalerar patienten, d.v.s. mig. Han uppfattas som fri och ärlig av de passerande unga tjejerna. Kanske ska jag släppa det gamla synsättet att ta hand om mig på ett mera pedantiskt sätt och istället gå vidare och ha en mera avslappnad attityd till livet. Att gå in i mera psykologiska behandlingar och att också leva mera. Att ta hand om mig själv på ett mera löst och ledigt sätt. I linje med detta kan jag se elev kiropraktorn som öppnare för nya idéer som t ex energier enligt akupunkturen och qigongen. Det tycks som om att jag är på väg att ändra min syn på min behandling och komma djupare. Om då elev kiropraktorn också symboliserar en del personlighet hos mig så är jag på väg, att ta till mig mera av qigongen och andra nya tankar kanske i mitt liv som helhet. Denna personlighet och detta nya är fortfarande inte utvecklat och därför inte så bra som den riktiga kiropraktorn ännu, men eleven har en större utvecklingspotential och är på väg att bli något riktigt. Dessutom var det eleven och eleverna som visade intresse och kom med initiativ för min hälsa. Besvikelsen över att inte få behandling hela tiden och att ingen bryr sig samt rädslan för den okända eleven som skulle manipulera min rygg. Vad är det? Jag associerar till den vanliga sjukvården där man kan få en känsla av att det inte finns någon som egentligen bryr sig tillräckligt mycket för att ta tag i problemet, att ge allt för att göra en människa frisk. Rädslan för eleven kan vara någon omedveten rädsla för det nya som händer. Men detta är bara helt fria associationer och jag har ingen större känsla just nu att det är den rätta tolkningen. Det som kändes riktigt bra var att få dessa hälsoråd. Dessutom kunde han lite om det energi system som används i akupunkturen och qigongen. Här har vi det nya. Qigongen för mig i mitt liv är det som jag har satt mitt hopp till för att bli frisk. Det är där jag känner att jag har den största möjligheten just nu att bli helt frisk och att kunna återfå min energi och egentligen mitt liv, att få det tillbaka. Jag har precis nu efter ett års träning lyckats att med meditationen rotera energi runt i två meridianer, de två som min akupunktör säger att det fattas energi i. Detta ska enligt den medicinska qigongen sätta igång en läknings process och en reningsprocess. Där man kan läka ut såväl psykiska som fysiska besvär. Jag hade också under denna period då drömmen inträffade ovanliga symtom, med ovanligt mycket trötthet och sömnighet, samt svettningar. Detta återspeglas av svettningarna i drömmen. Detta skulle kunna vara den utrensningsprocess som har påbörjats. Jag hade innan drömmen slutat med kaffe för att magen inte klarade det, istället hade jag börjat dricka mycket te. Men jag hade känt obehag av tedrickande men inte lagt någon större vikt vid det.


Drömmen ger rådet att sluta med både te och kaffe eftersom det förhindrar min läkningsprocess. Jag har valt att lyssna på detta som ett konkret råd och har nu slutat med bägge dryckerna. Eleven kan nästan symbolisera min qigong rakt av här. Lappen som är lätt att missa: Jag blir på något sätt lurad in i denna elevbehandling. Medvetet lurad av kiropraktorn, annars hade jag inte gått dit. FAN: Någonting djävulskt, kanske en skuggpersonlighet, mötet med sin skugga, utökad utveckling av sig själv. Man är förbannad. En intressant association som jag kommer på nu. Min kurs i den medicinska qigongen var på kiropraktorhögskolan och det fanns kiropraktor elever som hade praktik där när vi gick kursen. Detta stärker iden om att kiropraktor eleverna har med qigongen att göra och att det är dessa energiproblem som gör att jag har ont i ryggen. Meridianen jag bearbetar går också genom ryggraden.


Jag anar att min kiropraktor har varit lite nonchalant i sin behandling. Detta är den ytliga tolkningen. Det är kanske daggs att sluta hos honom. Jag har satt igång en djupare utrensningsprocess i min kropp och i mitt psyke genom qigongen. Jag bör undvika kaffe och te eftersom dryckerna stör reningsprocessen. Qigongen kan föra med sig en djupare personlighetsförändring där jag blir mera fri och mindre mekanisk i mitt sätt att vara och i min friskgörande process. Drömmen ger stöd åt att jag är på rätt väg och att det är rätt att fortsätta med den ganska krävande träningen. Dessutom bör jag göra saker som understödjer en reningsprocess. Kanske komplettera med annan alternativ medicin i samma syfte.


Frågor

· Kiropraktik vad står det för?


· Att justera något, lägga tillrätta på ett ”mekaniskt” vis. Snabb men ytlig bot.


· Vad symboliserar en maskin?


· Det är inget trevligt med maskiner, det symboliserar något mekaniskt, oandligt, industriellt och fabriksmässigt.


· Praktikant?


· Det är det nya som kommer, den nya generationen som har öppnare perspektiv. Nya förhållningssätt,


· Ländryggen vad symboliserar denna kroppsdel?


· Fundamentet där allting vilar på.


· Köket?


· Där man får näring.


· I drömmen får du hälsoråd, vad handlar det om?


· Kunskap, att träffa rätt och att få vägledning.


· Akupunkturpunkter vad symboliserar det för dig?


· Det är för mig en ingång till den egna kraften, livskraft. Det tredje ögat har med andlighet att göra och hjärtchakrat är ett centrum för kärlek och värme.


· Qi gong vad står det för?


· En väg till att komma i kontakt med livsenergierna som jag tror kan göra mig frisk.

· Att svettas?


· Rening, en reningsprocess


· Vad symboliserar Kaffe och te?


· Centralstimulerande droger som förgiftar kroppen. Man bedövar också känslan av trötthet.


· Ett meddelande eller ett litet meddelande som det ju var?


· En liten medvetenhet och aning. Något jag inte vill se eller kan se. Min ouppmärksamhet över något som vill säga mig något.


· Förkortningen du ser på meddelandet, FAN, vad kan det symbolisera?


· Ja djävlar!, fan också att jag inte sett och trott. En ilska över min egen tröghet.


· I drömmen får du en sista behandling och justering, vad står det för?


· Något är klart och färdigt. Det är bara det här lilla sista.


· Den obekväma britsen vad står den för tror du?


· Dåligt omhändertagande och besvikelse.


· Du blir informerad i drömmen, information vad symboliserar det.


· Jag får upplysningar, min vilja att få veta.


· I drömmen går du in källarvägen, vad är en källare för dig?


· Det omedvetna.


· En dörr, en entré?


· Det är en ingång och ett mottagande.


· In till det omedvetna då kanske?


· Ja.


Kommentar

Även i denna dröm visar sig aspekter av drömmaren, en praktikant är tror jag som han säger själv, det nya förhållningssättet som kommer, något med öppnare perspektiv. Köket är en del i ett hus och som jag redan nämnt tidigare är huset en del av dig. Köket bör väl då vara precis det som drömmaren säger, en plats för att inhämta näring och ny energi. Förkortningen FAN är mycket intressant och jag skulle gärna vilja veta vad Jung skulle ha sagt om detta, är det kanhända en arketyp för en liten djävul? Med min kunskap och erfarenhet skulle jag säga att det kan vara en signal på att det råder en kamp mellan det så kallade goda och det dåliga, ”onda”. Drömmaren måste kanske konfronteras med sina ”inre demoner”, som ett sätt att bli mer hel och integrerad. Men som tidigare sagts i uppsatsen så är det drömmaren själv som har patent på sin egen tolkning.


Drömmare nr: 5


Drömmen var väldigt stark, den påverkade mig mycket, jag kom utifrån havet. Jag befann mig på grunt vatten, jag kände fast mark under fötterna och närmade mig en sandstrand. Plötsligt kom det stora vågor och vattenmassorna fick mig att tappa balansen, jag kastades omkull och var tvungen att börja simma. Mot alla odds simmade jag utåt mot en båt ganska långt borta. För att kunna simma var jag tvungen att göra mig av med en del bagage så som min handväska med id-kort i och dessutom något plagg. Vattnet var kyligt men jag kom fram till båten och kom upp på den. Jag fick då för mig att jag måste försöka rädda min väska med id-kortet som jag lämnat och som flöt långt där borta. Det var svårt att se för det böjde nu skymma. Jag var tvungen att ta av mig min kappa för att lättare kunna simma, den började bli tung och tyngde mig nedåt. Jag lyckades inte bärga det jag lämnat kvar på vattnet så jag simmade mödosamt tillbaka till båten, jag tror att det var både en man och en kvinna som sedan drog mig upp i båten. Jag ville ha en livräddnings väst på mig utifall jag skulle komma i vattnet igen. De tyckte inte att det var nödvändigt men jag sa att den skulle hjälpa mig att hålla mig flytande om jag skulle hamna i vattnet igen.


Drömmarens egen tolkning

Med förfarande tydlighet insåg jag hur kort tid som förflutit sedan jag bröt upp från mitt tidigare liv, min barndom, min dotters barndom, mitt hem, arbete, mina katter och min dotter. Min fasta punkt i tillvaron var då hennes lägenhet där hon inte vistades. Jag trodde kanske att jag skulle ha fast mark under fötterna då jag kom tillbaka till Sverige från Marocko. Men alla obearbetade känslor som aktualiserades och återvände med en sådan styrka att jag tappade fotfästet och hamnade i en kris. Jag försökte hitta min identitet, men lyckades inte. Innan jag hittade en bostad kändes det som jag flöt omkring på ytan med de farliga djupen inunder mig. Jag var tvungen att befria mig från vissa plagg (vissa delar av min personlighet) för att inte drunkna. Jag behövde en flytväst. Vad mannen och kvinnan står för vet jag inte riktigt.


Frågor

· Vad symboliserar havet för dig?


· Det undermedvetna och vad man kan hitta på botten, det begravda.


· Vad betyder då det grunda vattnet?


· Säkerhet.


· En sandstrand?


· Det vet jag inte.


· Vad känner du när du tänker på sandstrand?


· Det är i alla fall något positivt, det är ju i det här fallet fast mark. Jag tänker också på Marocko.


· De stora vågorna vad symboliserar de?


· Starka känslor som får mig att tappa balansen.


· Simma vad symboliserar den handlingen för dig?


· Att man har djupen under sig.


· Vad händer om man inte simmar?


· Om man inte simmar sjunker man.


· Båt, vad står det för?


· Räddning, en fast punkt.


· Bagage?


· En belastning, något man släpar på som kan hindra en.


· Är det någon skillnad på en handväska och annat bagage?


· Ja, i en handväska har man det viktigaste, id-kort som är ett bevis på vem man är och pengar har man där också.


· Sådant man inte vill bli av med alltså?


· Ja.


· Vad symboliserar skymning?


· Man ser inte riktigt klart, synen grumlas.


· En kappa?


· En del av min personlighet, det jag visar utåt.


· Du vet inte riktigt vad mannen och kvinnan representerar sa du, kanske har du någon teori?


· Möjligtvis föräldrar eller kanske inre aspekter av man, kvinna.


· Livräddningsväst talar ju sitt klara språk kanske?


· Ja, säkerhet tycker jag den förmedlar.


Kommentar

Denna drömmare drömmer om en man och en kvinna som hjälper henne upp i båten. Enligt Jung så skulle det jag nämnt tidigare om arketyperna väl stämma in även här tror jag. Animus som finns där som en hjälpande hand och kvinnan, den omedvetna skuggan som är minst lika kapabel när det kommer till kritan. En stark dröm om räddning, om en möjlighet till undsättning, en styrka som finns där när det gäller. Återigen har vi drömbilden kläder i form av en kappa. L. M. Frostegren säger att det visar på vår uppfattning om oss själva, som nämnts tidigare. I det här fallet kanske drömmaren måste lämna den uppfattningen för att kunna gå vidare.


Sammanfattning

Jag skulle ha kunnat gå in närmare på varje symbol, tittat i symbollexikon jämföra människors symboler osv. Men jag valde att koncentrera mig på drömmarens egna associationer, vilket jag anser vara det väsentligaste. Det går alltid att få ytterligare kunskap om vissa symboler särskilt om man tänker som Carl G. Jung som tar in både myter och sagor i sin tolkning och lägger stor vikt till de så kallade arketyperna.


Min intention var aldrig att göra en tolkning av drömmarna, utan att se vad drömmaren själv, med sin egen insikt och förståelse kan se för betydelse i sina egna drömmar. Jag ville se om dessa människor jag intervjuat kunde få en större förståelse av sig själva och sin värld med hjälp av drömmar. Några av dem har tidigare arbetat med sina drömmar medan andra inte hade gjort det. Jag märkte att jag i de senare fallen fick hjälpa till något mer, vägleda med följdfrågor för att de skulle komma igång och reflektera och associera. En drömmare går i en regelbunden drömgrupp, henne behövde jag inte ställa frågor till alls. Hon var van att tänka i symboler och förekom mig med sina förklaringar. Drömmarna blir definitivt lättare att förstå om man försöker förstå de enskilda symbolerna. Personerna som jag intervjuade kunde själva häpna och förundras när tydligheten kom fram ur de enskilda symbolerna och som sedan bidrog till förståelsen av helheten.


Jag tycker att jag på detta sätt svarat på de frågeställningar jag hade. Hur kan man genom den personliga symbolvärlden få större förståelse för sig själv sin miljö och omgivning? Jag tog också upp andra verktyg som finns för att komma i kontakt med denna inre symbolvärld, för att visa att det finns flera sätt än bara genom drömmar.


Diskussion

Genom att titta på de bilder som det undermedvetna skapar, det poetiska språk som finns inom oss alla så ser vi att det inte är oförståeliga och oväsentliga budskap, utan faktiskt är ett språk med stor mening och betydelse. Men som med alla språk så måste vi lära oss att förstå. Det kan tycker jag, liknas vid mötet av en ny, främmande kultur. Först verkar allting så annorlunda och konstigt och man förstår ingenting, men när man vant sig så känns det naturligt och som en del av en själv.


Den andra frågeställningen jag hade var på vilket sätt man kan komma i kontakt med denna symbolvärld. Jag har då skrivit något om olika verktyg så som voice dialouge och symboldrama men det var drömmarna jag fördjupade mig i.


En symbol kan vara en utgångspunkt för en upptäcktsresa i sinnet och anden, i de inre djupen och yttre rymderna, i det uppenbara och det fördolda. Vi kan ge dessa rymder en röst, en röst som kan förmedla de inre aktiviteter av energier och känslor som pågår inom människan. En stor kraft kan lösgöras när vi får fatt på denna dialog. Vårt inre, det omedvetna arbetar ständigt med detta, vilket blir tydligt i våra drömmar. Det omedvetna binder ihop olika minnen, erfarenheter och tankar som sedan används som material för våra inre bilder och drömmar. Mina drömmare har använt sig av den egna associationsförmågan för att dechiffrera sina drömmars symboler. Många gånger kan jag ha haft synpunkter på vad de kommer fram till, men jag vet att drömmaren själv vet bäst, men jag vet också av egen erfarenhet att man med andras hjälp kan få ut ännu mera av sin dröm. Det är just därför det är populärt med drömgrupper, som då ofta bygger på Montague Ullmans teorier om hur man kan tolka drömmar, de har just utarbetat ett sätt på vilket man kan strukturera ett sådant arbete. När man läser de bidrag av drömmar som finns med så ser man att de är uppdelade i tre steg, först en återgivelse av drömmen sedan en tolkning och sist en mer precis analys av de enskilda drömsymbolerna. Det är oftast i detta slutliga skede av en närmare studie av drömsymbolerna som en tydligare förståelse för vad drömmen vill säga kommer. Det är så som den personliga symbolvärlden bidrar till att vi bättre kan förstå oss själva.


Det jag frågar mig är om det är möjligt för den enskilda människan att helt och hållet förstå sin inre symbolvärld. Det jag har fått bevisat för mig själv är att man kan komma långt och nå många insikter på ett relativt lätt sätt om man är intresserad. Men enligt C. G. Jungs sätt att se på drömmar förstår jag att det finns oändligt mycket mer att få ut av vissa drömmar. Kan en människa samla på sig dessa kunskaper om myter, arkaiska lämningar så kallade arketyper under ett liv? Eller är det ett heltidsarbete för en terapeut? Jag inser att det är en spännande värld och att jag är en bit på väg in i den. Vad är det värt att lägga ner denna möda? Skulle världen se bättre ut om alla och envar ägnade sig åt denna studie? Kanske skulle vi få insikter om oss själva och världen som gjorde att vi bättre förstod oss på mänsklighetens beteenden. Genom sig själv känner man ju som sagt var andra, eller? Skulle vi måhända slippa mycket av lidandet som vi kan utsättas för? Och skulle andra slippa utsättas för det lidande vi som individer orsakar? Jag tror i alla fall att världen skulle se bättre ut om vi fick en större medvetenhet om vår egen ”skugga”, vår mörkersida. Det säger sig själv tycker jag att med en sådan medvetenhet skulle vi slippa många problem. Tyvärr så styrs vi alltför ofta av saker som ligger där osynliga i våra omedvetna djup, vi handlar och agerar ibland utan att riktigt veta varför. Många tankar, många frågor, det är bara att drömma vidare.
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