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Abstract

The aim for this paper is to study how mystics can be seen as religious
psychologists. It does so by describing and comparing Thomas Merton
(1915–1968) and Ramana Maharshi (1879–1950), two mystics from the
western-Christian respectively the eastern-Hindu faith. The essay focuses
on the mystics understanding about three notions. These are (1) the self,
(2) self-realization and (3) the ultimate reality. It does so through the eyes
of another 20th century soul searcher: Carl G Jung. The theory that's used
is Jungian psychology and is meant to facilitate a tool for describing the
mystics' understanding about the notions. It brings the purpose to explain
the mystics teachings about the soul, which is the literate meaning of the
word ‘psychology’. As such, a discussion is being made about how the
mystics can be seen as religious psychologists, because of their use of
religious terms and teachings based on mystical experiences. A closer look
at the similarities between Jung and the mystics, as well as the impact their
teachings have on human well-being, show how they can in fact be seen as
religious psychologists. An argument against it is that mystical experiences
cannot be proven with a materialistic worldview based on science.
However, I discuss that just as some psychological theories and hypotheses
cannot be proven by empirical means but are rather judged on the effect it
has, so can mysticism also be seen as a religious psychology.

Keywords: Thomas Merton, Ramana Maharshi, Mysticism, Religious
psychologists, Jungian Psychology.
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Kapitel 1 Inledning

1. Bakgrund
Under 1900-talet såg vi en stor spridning av nya former av andlighet i väst
genom New age-eran och hippiekulturen. Många under denna tid
inspirerades även av den psykoanalytiska skolan och Carl G Jung
(1875–1961) var en av psykologerna vars studier om själen fann fäste.
Intresset för östlig praktik och idétradition tilltog och idag ser vi tydliga
spår av detta i väst genom diverse rörelser, yogakurser, meditationsretreat
eller i det utbredda intresset av astrologi. Många människor i Europa
identifierar sig inte längre som religiösa, utan i stället som andliga eller
spirituella. Denna studie vill därför hjälpa till att analysera hur den mystika
upplevelsen beskrivits under 1900-talet. Genom en jämförelse av Ramana
Maharshi (1879–1950) och Thomas Merton (1915–1968), två mystiker
från den hinduiska respektive kristna traditionen, ämnar jag undersöka två
moderna mystiker. Termen mystiker används förenklat för att beskriva
någon som sägs erfarit upplevelser av en högre makt eller en yttersta
verklighet. Maharshi var en känd hinduisk sage eller guru som spenderade
större delen av sitt liv i berget Arunachala (Tamil Nadu) och i ashrams vid
foten av berget. Där mediterade han samt svarade på nyfikna själars frågor
om livet och dess hemligheter. Merton var en amerikansk trappistmunk,
känd för sitt författarskap om relationen mellan själen, självet och det
gudomliga. Han fick ett upplyftande intresse för inte så länge sen, i och
med påven nämnt honom i ett tal till amerikanska kongressen.1 Merton,
som även intresserade sig för östlig religiös tradition, nämnde Maharshi i
sin dagbok vilket går att finna i A Year with Thomas Merton: Daily
Meditations from His Journals (2004). Dessa två passar bra att jämföra
eftersom de var samtida och omskrivna mystiker som skrev om själen,
självet och Gud. De bodde på varsina håll i världen och hade olika
kulturella och religiösa bakgrunder. Därav är det intressant att analysera
deras tolkningar av den mystika upplevelsen för att se vilka likheter och
skillnader som går att urskilja i deras utsagor.

Inspirerad av vad Sudhir Kakar säger i sin studie The Analyst and the
Mystic (1991) vill jag närma mig dessa två mystiker som några som
hjälper oss “expand our understanding of his mystery and, ultimately, of
the working of our own selves.”2 Min tanke är att undersöka mystikerna
som ett slags psykologer och min analys tar därför sin utgångspunkt i en

2 Sudhir Kakar, The Analyst and the Mystic: Psychoanalytic Reflections on Religion and Mysticism,
(Chicago: University of Chicago Press, 1991) s.9.

1 Läs The Washington Post - Pope Francis praised Dorothy Day and Thomas Merton. Here’s who they
were. (2015), eller Time - Why Pope Francis Cited Dorothy Day and Thomas Merton, (2015).
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tredje tänkare från 1900-talet: Carl Gustav Jung. Jag ser Jung som en
modern psykolog som är inspirerad av religiösa traditioner, vilken
argumenterar för att den samtida vetenskapliga psykologin måste
inspireras av religiositet. Går vi tillbaka till psykologibegreppets ursprung
i den antika grekiskan påvisar termen uttryckligen att den betyder läran om
själen. Med hjälp av Jung vill jag därför diskutera de två mystikerna som
religiösa psykologer, och visa att de kan uppfattas så snarare än moderna
psykologer i den bemärkelsen att de förbehåller sig till vetenskapens
begränsade ramar. Mystikerna skriver som tidigare nämnt om självet samt
självförverkligande, vilket jag definierar som människans innersta natur
som får se ljuset, det vill säga realiseras. Jung använder också självet som
term i sin psykologi vilket är kopplat till hans förståelse av
självförverkligande kallad individuation. Han såg självet även som
människans egentliga eller enhetliga natur. Uppsatsen använder därför
Jung som verktyg för att förklara bl.a. mystikernas förståelse av självet och
självförverkligande.

1.1. Syfte och mål
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Thomas Merton och
Ramana Maharshi kan ses som religiösa psykologer. Genom att beskriva
och jämföra deras förståelse av människans sanna natur, vad jag kallar
självet, samt hur självförverkligande och den yttersta verkligheten
framställs ämnar jag undersöka förhållandet mellan mystik och psykologi.
Målet är därför att med hjälp av Carl G Jung förklara mystikernas lära om
själen med psykologiska begrepp, för att påvisa hur mystik kan ses som en
form av psykologi.

1.2. Frågeställning
Vilka likheter och skillnader finns det mellan Thomas Merton och Ramana
Maharshis förståelse av självet, den yttersta verkligheten och
självförverkligande? Hur kan man med hjälp av Jung se dem som ett slags
psykologer?

1.3. Mystikerna
Thomas Merton
Thomas Merton föddes i Prades, Frankrike, den 31 januari 1915. Hans far
var från Nya Zeeland och hans mor från USA. De båda var konstnärer och
hade studerat på konstskola i Paris. Merton under sin barndom levde i
Frankrike, USA och England och gick på olika internatskolor. I
tjugoårsåldern studerade han på både Cambridge och Columbia
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universitet. Efter utbildningen arbetade han på olika universitet som
engelsklärare. Merton avslutade däremot sin karriär bara några år efter för
att gå med i Cisterciensorden av den strikta observansen, mer känd som
trappistorden, år 1941. Några år innan det hade han gått med i den
katolska kyrkan, och hade gått från att vara agnostiker till troende. Merton
kände ett behov av att få kontemplera i fred, och anslöt sig därför till
klosterlivet. Trappistorden är känd för att vara en av de mest asketiska
inom den romersk-katolska klosterorden. Merton spenderade resten av sitt
liv där, ända till hans bortgång år 1968. Klosterlivet gav Merton möjlighet
för avskildhet, och kunde således fokusera på sin inre utveckling. Han
läste en stor mängd litteratur, bland annat av kända historiska kyrkofader,
men även kända filosofer, psykologer och om religioner i öst. Under sina
27 år i klosterorden skrev han dussintals böcker. Självbiografin och
bästsäljaren Seven Storey Mountain (1948)3 var den som skulle göra
Merton känd internationellt. Den första tiden i orden skrev han enbart
böcker om det kristna livet, med kristen doktrin, teologi och mystik som
centrum. Seeds of Contemplation (1949),4 The Ascent to Truth (1951)5 och
Thoughts in Solitude (1958)6 är några exempel. Kärnan av dessa och
Mertons kristna lära är att han menade att Gud och Jesus finns inom oss,
vilket går att komma till insikt om genom kontemplation. Men senare kom
Merton att bli väldigt intresserad av mystiker i öst. Den buddhistiska
Zen-traditionen fångade hans intresse mest, och han skrev om det i The
Way of Chuang Tzu (1965),7 Mystics and Zen Masters (1967)8 och Zen and
the Birds of Appetite (1968).9 I A Year with Thomas Merton (2004) finner
vi en anteckning om Maharshi från hans dagbok daterad 23 juli, 1964.
Merton skriver att han är väldigt imponerad och djupt rörd av Maharshi.
Han skriver att även om Maharshis doktriner skiljer sig från Mertons, ser
han liknelser mellan de olika traditionerna i den centrala läran. Han
erkänner hans insikter och upplevelser som verkliga och sanna.10 I The
Courage for Truth (1993) finns en brevväxling mellan Merton och Helen
Wolff åren 1959-1960, där de pratar om Jung. Hennes man, Kurt Wolff,
arbetade nämligen tillsammans med Jung på Memories, Dreams,
Reflections (1963),11 som är Jungs självbiografi. Merton berättar att han är
väldigt glad att få höra att Jung skriver en självbiografi, då han tidigare
läst The Undiscovered Self (först publicerad 1958, senare upplaga i

11 Carl G. Jung, Memories, Dreams, Reflections, (New York: Pantheon Books, 1963).

10 Thomas Merton, Jonathan Montaldo, A Year with Thomas Merton: Daily Meditations from His
Journals (San Francisco: Harper One, 2004), s.216.

9 Thomas Merton, Zen and the Birds of Appetite, (New York: New Directions, 1968).
8 Thomas Merton, Mystics and Zen Masters, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1967).
7 Thomas Merton, The Way of Chuang Tzu, (New York: New Directions, 1965).
6 Thomas Merton, Thoughts in Solitude, (New York: Farrar, Straus and Cudahy, 1958).
5 Thomas Merton, The Ascent to Truth, (New York: Harcourt, 1951).
4 Thomas Merton, Seeds of Contemplation, (New York: New Directions, 1949).
3 Thomas Merton, The Seven Storey Mountain, (New York: Harcourt, 1948).
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fotnot)12 vilket han väldigt mycket uppskattar och vars innehåll han håller
med om. Han skriver att han är väldigt imponerad av boken och
rekommenderar den till andra.13

Ramana Maharshi
Ramana Maharshi föddes 1879 den 30 december i byn Tiruchuli, Tamil
Nadu, Indien. Venkataraman Aiyer var hans riktiga namn, men han
kallades Sri Bhagavan (den välsignade eller herren) Ramana (förkortning
av Venkataraman) Maharshi (great sage). Hans familj tillhörde klassen
brahminer i det indiska varna-systemet och följde smarta traditionen som
dyrkade de fem hinduiska gudarna Shiva, Vishnu, Surya, Ganesh och
Shakti. Maharshi gick i den lokala skolan. Under hans uppväxt fick han
läsa hinduskrifter och mystisk litteratur. Han fastnade särskilt för
skrifterna av de sextiotre poet-helgonen kallade Nayanars. De var en
grupp som bodde i Tamil Nadu under 300- till 800-talen e.Kr. som var
hängivna den hinduiska guden Shiva. Han fick även utbildning i engelska,
då hans far skickade honom vid 11 års ålder till en närliggande stad för att
studera språket. När Maharshi var 16 eller 17 år upplevde han ett
uppvaknande. Utan någon reell anledning blev han överväldigad av en
rädsla för döden och kände som att han skulle dö. Rädslan fick Maharshi
att fråga sig själv - vem är det som dör? Plötsligt kom insikten om att det
som dör är kroppen och tanken, men inte självet. Självet överlever, och är
därmed evig. Kort efter denna upplevelse reste Maharshi till
Tiruvannamalai för att leva vid berget Arunachala. Berget är en särskild
helig plats, och en känd myt angående den finns. Den första tiden där
spenderade han i tystnad, och bodde i ashrams vid foten men även i grottor
på själva berget i flera år utan att prata med någon. 1902 besökte
Sivaprakasam Pillai honom och bad Maharshi att svara på hans frågor om
livet. Maharshi gjorde detta, men i skrift, och det är denna som kom att bli
den kändaste boken av Maharshi vid namn Nan Yar? (Who Am I?) (först
publicerad 1923, senare upplaga i fotnot).14 Andra skrifter är Maharshi’s
Gospel,15 Spiritual Instruction16 och Self-enquiry.17 De olika texterna är
baserade på konversationer mellan Maharshi och hans anhängare, vilka
Maharshi själv läst och godkänt. Dessa skrifter går att återfinna i olika
översatta samlingsböcker av hans verk. I The Spiritual Teaching of
Ramana Maharshi (2004) återfinns bland annat Who Am I? och Spiritual

17 Ramana Maharshi, Self-enquiry, (Tiruvannamalai: Sri Ramanasramam, 1994),
https://selfdefinition.org/ramana/Self-Enquiry.pdf

16 Ramana Maharshi, Spiritual Instruction, (Tiruvannamalai: Sri Ramanasramam, 1974),
https://tamilnation.org/sathyam/east/ramana/spiritual_instruction.pdf

15 Ramana Maharshi, Maharshi’s Gospel, (Tiruvannamalai: Sri Ramanasramam, 2013), E-bok.
14 Ramana Maharshi, Nan Yar - Who am i?, (Hitdorf: Open Sky Press Ltd, 2015).

13 Thomas Merton, Christine M. Bochen, The Courage for Truth: The Letters of Thomas Merton to
Writers (New York: Farrar Straus & Giroux, 1993), s.97-99.

12 Carl G. Jung, The Undiscovered Self, (London: Routledge, 2002).
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Instruction. I förordet till denna bok finns även en text av Carl G Jung om
Maharshi, vilken egentligen var förordet till Heinrich Zimmers bok om
Maharshi - Der Weg zum Selbst (Vägen till dig själv) (1954).18 Jung
skriver att Maharshis lära är ett förkroppsligande av tusentals år av andlig
indisk kultur. Han hävdar också läran har stort värde för samhället i väst,
vilken tappat sin relation till det andliga. Han kritiserar det materialistiska
livet i väst, och menar att människan aldrig kommer bli fulländad utan
balans i sitt inre. Jung säger att Maharshi är “... a true son of the Indian
earth. … genuine and …  quite phenomenal. …  the whitest spot in a white
space.”19 och borde därför ses som en andlig förebild även för människor i
väst.

1.4. Material
Uppsatsen huvudmaterial består av två böcker. Den ena används för att
beskriva Mertons förståelse av den yttersta verkligheten, självet och
självförverkligande. Det är boken New Seeds of Contemplation (först
publicerad 1961).20 Boken innehåller 39 kapitel och är en utvecklad och
utvidgad beskrivning av Mertons kristna förståelse av Gud, världen och
människan. Det är en uppdaterad version av hans tidigare bok Seeds of
Contemplation.21 Den speglar på så sätt en mer erfaren och mogen Merton.
Genom denna bok kan därför uppsatsens frågeställning besvaras genom en
senare, mer preciserad beskrivning av Mertons lära. Merton fokuserar
främst på att beskriva sin mystika teologi och doktrin, vilket underlättar
för uppsatsen att nå sitt syfte och mål. Han beskriver sin lära även genom
psykologiska begrepp, vilket stärker dess relevans.

Den andra boken är The Spiritual Teachings of Ramana Maharshi
(2015).22 Det är en samlingsbok bestående av Nan Yar - Who Am I?,
Maharshi’s Gospel och Spiritual Instruction. Dessa tre bildar tillsammans
en väldigt fördjupad beskrivning av Maharshis förståelse av den yttersta
verkligheten, självet och självförverkligande. Maharshis lära beskrivs
genom frågor och svar, där samtal mellan honom och anhängare har
skrivits ned. Maharshi skrev inte några av dessa böcker själv, utan de är
anhängarna som skrivit ned dem. Han läste däremot igenom dessa för att
ge sitt godkännande. När nya anhängare kom till honom, hänvisade han de
till Nan Yar. Han menade att denna innehåller en komplett beskrivning av

22 Ramana Maharshi, The Spiritual Teachings of Ramana Maharshi, (Boston: Shambhala Publications
2015), E-bok.

21 Thomas Merton, Seeds of Contemplation, (New York: New Directions, 1949).
20 Thomas Merton, New Seeds of Contemplation, (New York: New Directions, 2007), E-bok, s.33.

19 Ramana Maharshi, The Spiritual Teachings of Ramana Maharshi, (Boston: Shambhala Publications
2015), E-bok, s.10.

18 Heinrich Zimmer, Der Weg zum Selbst: Lehre und Leben des indischen Heiligen Shri Ramana
Maharshi aus Tiruvannamalai, (Hamburg: BoD - Books on Demand, 2013).
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hans lära. En kombination av Nan Yar, Maharshi’s Gospel och Spiritual
Instruction ökar därför säkerheten för att en korrekt beskrivning av
Maharshis lära sker. Alla tre är kända verk från hans samling av skrifter,
vilken de facto inte är särskild stor. Samlingsboken innehåller också ett
förord av Jung som tidigare har lyfts, vilket skänker ännu en relevant
dimension av källan.

1.5. Metod
Studien använder sig av den komparativa metoden i kombination med
innehållslig idéanalys. I Att förstå religion (2006) presenterar Carl-Henric
Grenholm metoden innehållslig idéanalys.23 Han skriver att det är en
metod vars fokus ligger på beskrivning av innehållet i en text. Detta görs
genom att analysera textens logiska struktur, ståndpunkter och argument.24

Uppsatsen kommer inrikta sig på att beskriva Maharshi och Mertons
utsagor angående självet, den yttersta verkligheten och
självförverkligande, utifrån deras egna ord och texter. Grenholm skriver att
ett av syftena med den innehållsliga idéanalysen är att undersöka de teser
som försvaras och bedöma deras rimlighet.25 Det senare kommer däremot
inte denna uppsats att göra, utan istället kompletteras den innehållsliga
idéanalysen med en komparativ analys. Statsvetaren Thomas Denk har
skrivit boken Komparativ metod - Förståelse genom jämförelse (2002)
som analyserar den komparativa metoden:

Vad som kännetecknar komparativa studier är ett antagande om att det finns
likheter och skillnader mellan länder som är viktiga att studera för att få
förståelse för politik. Det som utmärker komparativa studier inom statsvetenskap
är därför jämförelser av politiska objekt i olika länder.26

Genom att byta ut länder, politik, politiska objekt och statsvetenskap till
begrepp mer passande för uppsatsens mål och syfte, skulle beskrivningen
istället kunna se ut såhär:

Vad som kännetecknar komparativa studier är ett antagande om att det finns
likheter och skillnader mellan mystiker och deras tolkningar av den mystika
upplevelsen som är viktiga att studera för att få förståelse för mystik. Det som
utmärker komparativa studier inom religionsfilosofisk- och psykologisk studie
av mystik är därför jämförelser av tolkningar av mystika upplevelser i olika
mystiker och deras utsagor.

26 Thomas Denk, Komparativ metod - Förståelse genom jämförelse, (Lund, Studentlitteratur AB, 2013),
E-bok, s.7.

25 Ibid, s. 214.
24 Ibid, s.213-214.

23 Carl-Henric Grenholm, Att förstå religion: Metoder för teologisk forskning (Lund, Studentlitteratur AB,
2005).
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På det viset kan den komparativa metoden sammanvävas med den
innehållsliga idéanalysen. Denk redogör för tre olika typer av komparativa
studier, där den beskrivande studien utmärker sig i förhållande till arbetets
ambitioner. Denk skriver: “Studier med deskriptiva syften beskriver
politiska objekt och händelser i antingen ett speciellt land eller i en grupp
av länder”27. ” Min uppsats kommer däremot beskriva tolkningar av
mystika upplevelser i en grupp av mystikers utsagor. Det som kommer
vägas mot varandra är ett beskrivet innehåll snarare än kontext eller
argument om varför deras utsagor är som det är. Med denna kombinerade
metod möjliggörs utvidgande sätt till ökad förståelse av mystik och kan
bidra till nya och olika synsätt, frågeställningar, perspektiv och tolkningar.
Den uppbringar ett starkt sammanträngd ljus över av vad i materialet som
är framträdande i relation till varandra och forskningsfrågan. En fördjupad
analys om mystik utifrån ett Jungianskt perspektiv underlättas, vilket är
arbetets syfte och mål.

1.6. Teori
Teorin för denna uppsats är delar av Carl G Jungs psykologi. I sina studier
av människans inre har Jung utvecklat en mångfald av begrepp. Ett urval
av dessa kommer att användas som verktyg för att förstå och diskutera
mystikernas utsagor. Det grekiska ordet psyche översätts till själ på
svenska. Psykologi betyder därmed läran om själen. Denna synvinkel
används för att diskutera Merton och Maharshi som religiösa psykologer,
eftersom de behandlar frågor om själen utifrån ett religiöst perspektiv.

Jungs psykologi - Begreppsapparat
Nedan presenteras jungianska begrepp som en lista. Teoridelen går sedan
vidare med en beskrivning av Jungs psykologi. Uppsatsen menar att
självet är människans sanna natur, och Jung beskriver sin förståelse av
självet och hur det realiseras genom individuation. Detta begrepp är
således utgångspunkten. Förståelsen underlättas att beskrivas genom
begreppsapparaten, därför presenteras den först. Begreppen är
psykologiska hypoteser och teorier.

Libido - är termen som används för att förklara en slags psykisk energi.
Det är yttringar som sker vid psykiska processer,28 vilka är i
beroendeställning till psykiska motsättningar.29 Likt den fysiska energin är
det oljan till hela maskineriet som möjliggör rörelse, utveckling eller

29 C.G. Jung, Collected Works of C. G. Jung, Volume 7: Two Essays in Analytical Psychology (Princeton:
Princeton University Press, 1972), §115.

28 C.G. Jung, Psykologiska Typer, (Stockholm: Natur och Kultur, 1993), s.180.
27 Ibid, s.8.
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förändring av psykiska element.30 Till skillnad från Freud som anser att
libido enbart centrerar runt vår sexualitet, ser Jung det mer som ett bredare
och generellt begrepp som handlar om alla slags psykiska processer.31

Relationen mellan de psykiska motsättningarna styr energin i en särskild
riktning, vanligast inåt eller utåt.32

Själen som Persona - innebär en kollektiv yttre personlighet som formas i
relation till omgivningen genom ackumulerade erfarenheter och
upplevelser. Ordet persona kommer från det antika skådespeleriet vilket
användes för att referera till maskerna de bar. Det kan således ses som en
mask eller roll som människan klär på sig för att anpassa sig till samhällets
normer och värderingar.33

Själen som Anima/Animus - en inre personlighet eller en inre själ vilken
besitter allmänmänskliga egenskaper som persona saknar. Relationen
mellan den inre själen och den yttre (persona) är med andra ord
kompletterande eller kompensatorisk. Den maskulina mannen har en
feminin själ (anima), medan den feminina kvinnan har en maskulin själ
(animus). Mannen eller maskulinitetens natur är förnuftet, logos, saklighet
o.s.v. Kvinnan eller den feminina naturen besitter karaktärsdrag som
känsla, instinkter, affekt o.s.v. Den inre själen har en stark relation till det
omedvetna och står den nära. Identifiering med persona innebär att den
inre själen förtrycks till det personligt omedvetna. Den kan följaktligen
dyka upp i olika personifieringar eller själsbilder i drömmar. Genom
individuation kan den inre själen medvetandegöras, och lyckas människan
hitta en god relation och balans till sin anima/animus möjliggörs
identifiering med självet. Identifierar sig människan helt och hållet med
sin inre själ kan däremot en sjuklig differentiering uppstå. Subjektiva
upplevelser från det omedvetna om självet kan inte tolkas och förstås,
eftersom den inte har någon relation till den objektiva världen. Det
förhindrar således individuation.34

Individ / Kollektiv - som vi sett ovan kan psykiska innehåll antingen vara
kollektiva, då de delas med andra, eller vara individuella då de är
individuerande. Sociala normer eller begrepp är exempel på kollektiv
psykologi.35 Det innebär att människan projicerar sin identitet på objekt
eller yttre föremål. Konsekvensen blir att objekt ges ett alltför stort värde
och bestämmer upplevelsen av livet.36 Människans utgår sitt tänkande, sin

36 Ibid, s.156.
35 C.G. Jung, Psykologiska Typer, (Stockholm: Natur och Kultur, 1993), s.168-169.
34 Ibid, s.195-201.
33 C.G. Jung, Psykologiska Typer, (Stockholm: Natur och Kultur, 1993), s.192-195.
32 Kurt Almqvist, Att läsa Jung, (Stockholm: Natur och Kultur, 1997), s.43.
31 J.J Clarke, In Search of Jung, (London: Routledge, 1992), s.10-11.
30 Roger Brooke, Jung and Phenomenology, (London: Routledge, 1991), s.3, 5.
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förnimmelse, sina känslor och intuition utifrån yttre sociala regler, normer,
värderingar och moral.37 Den individuella människan har till skillnad en
egenartad och unik psykologi; till en viss grad. Denna typ av psykologi
menar Jung nämligen existerar hos alla, men i det omedvetna. Upplevelsen
kan förverkligas genom individuation. Människan kommer således till
insikt om sin egen individualitet, snarare än att identifiera sig med en
påverkningsbar personlighet (persona).38 Det betyder inte att människan
sätter sig utanför sin omgivning. Tvärtom upplevs en större enhet och
större förståelse av omvärlden, eftersom insikt om ens egen natur innebär
insikt om alla andras natur, vilket är dess syfte.39

Det personligt omedvetna - sinnesintryck som människan personligen
upplevt som av olika anledningar hamnat i det omedvetna. Antingen
genom bortträngning, glömska eller subliminala erfarenheter.40

Det kollektivt omedvetna - en slags psykisk struktur som spåras tillbaka
ända till den tidigaste människan, “the matrix of all conscious psychic
occurrences”.41 Jung ser det som nedärvda psykiska möjligheter vilken
förutsätter människans alla andra psykiska förmågor.42 Fenomenet kan
enbart förklaras empiriskt genom bilder och symboler. Jung påpekar att
symboler i myter, legender och sagor i historien oavsett befolkning, kultur
eller religion tydligt uppvisar gemensamma drag och kännbara mönster.43

Det bör ses som belägg för att det finns något urtypiskt eller någon slags
grundform (rotstocken i citatet på nästa sida) av livet, enligt Jung. De
gemensamma manifestationerna i myter kallar han arketyper och är i form
av symboler och bilder. Dessa har i sin tur särskilda meningar som
förklarar det inre livet av människan.44 Det är symboler som t.ex. det eviga
barnet, jordgudinnan, hjälten (självet) eller den gamle vise mannen.45

Självet - totaliteten av alla psykiska företeelser: det personligt omedvetna,
det kollektivt omedvetna och det medvetna. Självet är likt ett postulat.46

Det kan däremot empiriskt urskiljas som en spegling av sig själv i
drömmar, myter och sagor, men även i särskilda symboler. Dessa symboler
står för människans enhet och helhet. Jung anser att sådana symboler
innefattar starka psykiska laddningar och numinositet. Det ses även som

46 C.G. Jung, Psykologiska Typer, (Stockholm: Natur och Kultur, 1993), s.202.
45 J.J Clarke, In Search of Jung, (London: Routledge, 1992), s.117.
44 C.G. Jung, Psykologiska Typer, (Stockholm: Natur och Kultur, 1993), s.128-129.
43 Kurt Almqvist, Att läsa Jung, (Stockholm: Natur och Kultur, 1997), s.33.
42 C.G. Jung, Psykologiska Typer, (Stockholm: Natur och Kultur, 1993), s.185.

41 C.G. Jung, Collected Works of C.G. Jung, Volume 8: Structure and Dynamics of the Psyche (Princeton:
Princeton University Press, 1970), §230.

40 C.G. Jung, Psykologiska Typer, (Stockholm: Natur och Kultur, 1993), s.184-185.
39 Kurt Almqvist, Att läsa Jung, (Stockholm: Natur och Kultur, 1997), s.45.
38 Ibid, s.156.
37 Ibid, s.168-169.
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transcendent då det “förutsätter på empiriska grunder existensen av
omedvetna faktorer och karaktäriserar därmed en entitet som endast delvis
kan beskrivas, men till andra delar för närvarande förblir oigenkännlig och
omöjlig att avgränsa.”47 Självet kan endast förstås i sin helhet genom att
genomgå individuation.

Jungs psykologi - Beskrivning

Livet har alltid förefallit mig som en planta som lever på sin rotstock. Dess
egentliga liv är inte synligt … Det som blir synligt ovan jord varar blott en
sommar. Sedan vissnar det bort … Om man tänker på livets och kulturernas
ändlösa uppkomst och undergång, får man intrycket av absolut intighet: men jag
har aldrig förlorat känslan för något som lever och förblir under den eviga
växlingen … Rotstocken varar.48

Jung hävdar att det medvetna livet, det vill säga upplevelsen av det yttre
samhället och världen, inte är det riktiga livet då det befinner sig i en evig
cirkelgång. Han undersökte istället något underliggande som han tyckte
var enhetligt och förblev oföränderlig: det omedvetna. Relationen mellan
det medvetna och omedvetna är det centrala i Jungs psykologi. Han anser
att det medvetna föds ur det omedvetna. På samma sätt som det skulle vara
fel att försöka förklara våra förfäders liv baserad på människans liv idag,
menar Jung att det är felaktigt att försöka förstå det omedvetna utifrån det
medvetna.49 Han delar Friedrich Nietzsches synsätt på de två begreppen.
Nietzsche förklarar det medvetna som vakna drömbilder, vilka stiger upp
ur det omedvetna urhavet. I historien projicerades dessa först genom de
grekiska gudarna, och på så sätt hade medvetandet erhållit en relativ
autonomi. Men det medvetna kan inte existera självständigt, det
omedvetna finns fortfarande kvar och har en relation till det medvetna.
Medvetna händelser, minnen eller förlopp människan upplever kan
återigen hamna i det omedvetna (personligt omedvetna).50 Tillstånd som
djup sömn, sömngång, schizofreni samt arketyper från det kollektivt
omedvetna är indikationer som visar på det omedvetnas reella existens.

Jung menar att detta omedvetna kan realiseras och upplevas, genom
individuation. Han förklarar att människan har svårt att ta av sig sin mask
(persona) och identifierar sig med rollerna i samhället. Det förhindrar
människan att uppleva världen och en själv så som hen är. Han menar
däremot att det är oundvikligt, då människan först måste lära känna den

50 Kurt Almqvist, Att läsa Jung, (Stockholm: Natur och Kultur, 1997), s.32-33.
49 C.G. Jung, Modern Man in Search of a Soul (London: Routledge, 2001), s.216-217.
48 C.G. Jung, Mitt liv: minnen, drömmar, tankar, (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1979), s.20.
47 Ibid, s.202.
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yttre världen före en kan lära känna det inre och tillslut sig själv.51

Bortträngning av den individuella personligheten görs, eftersom den
uppfattas innehålla oaccepterade egenskaper i relation till det kollektiva
(sociala normer). Det hamnar då i det personligt omedvetna, vilken tar sig
an en skepnad: skuggan. Skuggan är allt du inte vill veta eller vägrar
acceptera om dig själv.52 En vägran att integrera skuggan i det medvetna
livet är det som leder till psykisk ohälsa eller neuroser.53 Skuggan
uppenbarar sig därför genom drömmar, och på så sätt försöker den
kompensera det som inte existerar i det medvetna.54 Jung menar således att
människan måste genomgå en individualiseringsprocess (individuation).
Det sker genom att människan kommer till insikt om skuggan och
accepterar den. Den inre själen anima/animus synliggörs följaktligen,
vilken medför en medvetenhet om att människans natur ligger i balans
mellan den och persona. De två antiteserna justeras således för att i samma
stund som de rätas upp, frigörs så att den psykiska energin (libido) som
tidigare varit koncentrerad på persona eller anima/animus vänds inåt och
används för att förverkliga självet.55 Det omedvetna förenas med det
medvetna, och självet förverkligas. Jung utesluter därav inte möjligheten
för att självet kan tolkas som en Gudsbild.56

1.7. Forskningsläge
En av de mest kända studierna av mystik under den moderna perioden är
William James The Varieties of Religious Experience (först publicerad
1902). Mellan 1901 och 1902 höll James sina så kallade Gifford Lectures
vid University of Edinburgh om naturlig teologi, och en bok kom att
editeras och baseras på dessa. Innehållet redogör förståelser av religiösa
upplevelser. Noterbart är att James delade synen att människan responderar
eller övertalas mer av känslomässiga irrationella dimensioner snarare än
logiskt tänkande.57 Han skriver om The Healthy Minded och The Sick Soul,
två typer av essentiella inre tillstånd i människans liv. Den förra förklaras
som ett tillstånd var på egna ben står stark och tillfredsställd trots
negativitet och ondska i omgivningen. Den senare beskrivs som ett
melankoliskt tillstånd eftersom de (som adopterat The Sick Soul) inte har
möjligheten att se förbi det negativa eller ondskan. Det som avgör vilken

57 William James, The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature, (Project Gutenberg,
2014), https://www.gutenberg.org/files/621/621-pdf.pdf s.56-57.

56 C.G Jung, Collected Works of C.G. Jung, Volume 9 (Part 2): Aion: Researches into the Phenomenology
of the Self (Princeton: Princeton University Press, 1979), §41-42.

55 Kurt Almqvist, Att läsa Jung, (Stockholm: Natur och Kultur, 1997), s.45-46.

54 C.G. Jung, Collected Works of C.G. Jung, Volume 9 (Part 1): Archetypes and the Collective
Unconscious (Princeton: Princeton University Press, 1981), §513.

53 Kurt Almqvist, Att läsa Jung, (Stockholm: Natur och Kultur, 1997), s.43.
52 C.G Jung, Psykets dynamik och struktur, (Stockholm: Natur och Kultur, 1994), s.20-23.

51 C.G. Jung, Collected Works of C.G. Jung, Volume 7: Two Essays in Analytical Psychology (Princeton:
Princeton University Press, 1972), §247.
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en tillhör beror närmare bestämt på ens relation till det själsliga livet.58 I
kapitlet Lectures XVI And XVII. Mysticism. finner vi en text explicit om
mystik. James visar sin förståelse av mystik genom att dela in den mystika
upplevelsen i fyra komponenter: (1) Ineffability - Outsäglighet, (2) Noetic
quality - Intellektuell kvalitet, (3) Transiency - Förgänglighet och (4)
Passivity - Passivitet. James menar att en mystikupplevelse går att
identifiera och precisera till upplevelser vars (1) erfarenhet inte går att säga
något om eller snarare att ord inte räcker till för att kommunicera den
direkt vidare då upplevelsen är bortom ord; (2) skänker en slags djup
kunskap om livet; (3) är intensiv men kortvarig; (4) bidrar med
konsekvensen av att subjektets vilja inte är densamma som innan utan är
mer flexibel och anpassad efter så att säga Guds eller den yttersta
verklighetens vilja.59

Antoon Geels, som gick bort i oktober under 2020, var en av Sveriges
största religionspsykologer och skrev flera beaktansvärda studier om
mystik. Han undersökte exempelvis mystikern Hjalmar Ekström och hans
religiösa utveckling (1980),60 Violet Tengberg och hennes religiösa
visioner och konstnärliga skapande (1989),61 samt gav ut en serie studier
om mystik ur ett judiskt, kristet och muslimskt perspektiv. I Judisk mystik:
ur psykologisk synvinkel (1998) beskriver Geels att hans fokus är “på
mystikernas upplevelser och beteenden. Till dessa dimensioner kommer
läromässiga aspekter som är av betydelse för förståelsen av just vad
mystikerna säger sig uppleva och hur de gör för att erhålla dessa
upplevelser.”62 Geels fokuserar sålunda på mystikernas erfarenhet, vad de
säger om erfarenheten, både innehållsmässigt men också om vägen till
upplevelsen. I det inledande kapitlet i boken redogör Geels sin förståelse
av mystik, vilken skiljer sig jämfört med James. Han menar att en mystika
upplevelse kan vara både i religiös och profan kontext. Det kan även vara
en kontakt med en högre makt snarare än en yttersta verklighet; en
åtskillnad som är av vikt vilket belyses senare i avsnittet. Geels nämner
heller inga krav på hur lång upplevelsen bör vara. En liknelse med James
förståelse av mystik är däremot att Geels menar att upplevelsen förändrar
personen på något sätt; världsbilden eller självbilden förändras
exempelvis.63 Geels gör en indelning av mystik i olika dimensioner:
erfarenhet, erfarenhetens konsekvenser, det rituella handlandet, den

63 Ibid, s. 14-16.
62 Antoon Geels, Judisk mystik: ur psykologisk synvinkel, (Skellefteå: Norma Bokförlag, 1998), s.9.

61 Antoon Geels, Skapande mystik: en psykologisk studie av Violet Tengbergs religiösa visioner och
konstnärliga skapande, (Löberöd: Plus ultra, 1989).

60 Antoon Geels, Mystikern Hjalmar Ekström 1885-1962: en religionspsykologisk studie av hans religiösa
utveckling, (Lund: Doxa, cop. 1980).

59 Ibid, s.381-382.

58 För en fördjupad beskrivning läs Lectures IV and V. The Religion Of Healthy-Mindedness. och Lectures
VI And VII. The Sick Soul. James (1902), s.79-166.
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intellektuella aspekten samt den religiösa traditionens betydelse i det hela.
De första två har kommit på tal, men för tydlighetens skull menar Geels att
mystik har att göra med en andlig erfarenhet och att denna uppbringar
djupa konsekvenser i personens liv efteråt. Det rituella handlandet
centrerar runt praktik som syftar att realisera upplevelsen av den högre
makten eller yttersta verkligheten, såsom meditation eller bön. Den
intellektuella dimensionen berör mystikerns kognitiva kontemplation kring
händelsen och kan hittas i dennes skrifter. Till sist handlar den religiösa
traditionens betydelse runt händelsen om kontexten som mystikern
befinner sig i och hens användande (inte alltid dock, då upplevelsen också
kan tolkas med profana begrepp) av en särskild religiös tradition och
medföljande begrepp för att tolka den egna upplevelsen.64 Det är med
denna utgångspunkt och förståelse av mystik som Geels studerar judisk
mystik, först i sin serie, men även senare kristen och muslimsk mystik.

Tidigare hade Geels gjort studier av särskilda individer, som innan nämnts,
och en av dessa är Skapande mystik. En psykologisk studie av Violet
Tengbergs religiösa visioner och konstnärliga skapande (1989).65 Geels
adopterar nämligen den bredare förståelsen av mystik till skillnad från
andra forskare som t.ex. Walter T Stace eller James för den delen. Han
anser att religiösa visioner även borde ligga under termen. Religiösa
visioner kan förstås som en kontakt med en högre makt genom sinnena,
framförallt synen men även hörseln och beröring.66 Denna upplevelse
skiljer sig från den djupare erfarenheten då människan förenas med en
ytterst verklighet, bortom sinnena. Geels menar dock att de går att
likställas, givetvis på olika bredd, men ändå med ett och samma måttstock
eller iallafall bör vara belägna under ett och samma tak. Sudhir Kakar som
skrivit The Analyst and the Mystic (1991) delar Geels uppfattning om att
religiösa visioner också borde tillhöra mystik.67 Det går däremot att
uppfatta att Kakar anser att sådana upplevelser är av högre och djupare
grad än vad Geels menar, då han skriver “My focus here, though, is
mysticism of the extreme variety and especially ecstatic mysticism. Most
dramatically manifested in visions and trances, psychologically it is
characterized by an expansion of the inner world, by a consciousness
suffusing the whole of the body from inside. [...] accompanied by
heightened intrapsychic and bodily sensations …”.68 Det är tvetydigt om
han menar att visioner alltid kommer tillsammans med upplevelsen som

68 Ibid, s.2.

67 Sudhir Kakar, The Analyst and the Mystic: Psychoanalytic Reflections on Religion and Mysticism,
(Chicago: University of Chicago Press, 1991), s.1-2.

66 Antoon Geels, Judisk mystik: ur psykologisk synvinkel, (Skellefteå: Norma Bokförlag, 1998), s.18.

65 Antoon Geels, Skapande mystik: en psykologisk studie av Violet Tengbergs religiösa visioner och
konstnärliga skapande, (Löberöd: Plus ultra, 1989).

64 Ibid, s.16-17.
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beskrivs, då han inte gör någon explicit skiljning mellan visioner, extas
och transer.

Studien Religious Ecstasy (1982) passar här bra att presentera. Denna är en
samling av flertal studier från ett akademiskt forskningsevenemang i Åbo
mellan den 26-28 augusti 1981. I introduktionskapitlet blir vi
introducerade av Nils G Holm (red.) angående 1900-talets forskning kring
extas. Intressant nog går det att finna ett likställande med begreppet
transer. Han skriver att extas och transer används på samma sätt i
forskningen, och verkar vara mer ett val baserad på stil beroende på
forskarens disciplin.69 I diskussionen tas även förståelsen av mystik upp.
Holm poängterar att mystik har försökt att användas som ett
paraplybegrepp för alla extatiska fenomen, men säger att detta inte är helt
och hållet etablerat inom forskningen. Istället är extas och mystik enbart
delvis sammanflätade. Mystik definierar han som “... occurrences through
which an individual, in an intensive and unusual way, is afforded new
knowledge of the innermost essence of the universe. Not infrequently the
experience implies some sort of absorption into the great universal
whole.”70 Medan extas och transer säger han handlar mer om mentala
förändringar och upplevelser som inte nödvändigtvis måste innehålla
antaganden om dess beståndsdelar. Vi finner trots det ett kapitel i boken
med titeln Ecstasy and Mysticism, skriven av Hans Hof, där han utsäger
sin uppgift som

... finding and understanding the structures in human consciousness which
characterise the experience of certain kinds of ecstasy. The context in which I try
to perform this task is an outline of fundamental changes in consciousness
brought about by those methods of meditation which … give rise to mystical
experience. I define the terms "ecstasy" and "mysticism" within the scope of this
outline.71

Extas och mystik likställs här av Hof. Någon precisa enhetlig
överenskommelse verkar således inte finnas mellan forskarna. Det beror
mer på forskarens personliga syn och förståelse av begreppen, samt syfte
och mål med just deras forskning. Uppsatsens frågeställning handlar
emellertid om att jämföra mystikernas förståelse av yttersta verkligheten,
självet och självförverkligande, samt diskutera mystikerna som religiösa
psykologer utifrån valt material. För att förstå mystikerna som religiösa
psykologer måste deras religiösa upplevelser förstås, eftersom det är denna
som läran är baserad på. Forskningsläget som redovisat och de olika

71 Hans, Hof, Ecstasy and Mysticism i Religious ecstasy, red. Nils G. Holm, (Stockholm: Almqvist &
Wiksell, 1982), s.241.

70 Ibid, s.8.

69 Nils G. Holm (red.), Religious ecstasy: Based on papers read at the Symposium on Religious Ecstasy
held at Åbo, Finland, on the 26th-28th of August 1981, (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1982) s.8.
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beskrivningarna av religiösa upplevelser gör det därför lättare att tolka och
förstå mystikernas erfarenheter och således deras lära, trots att ingen
etablerad urskiljning mellan dem är befintlig.
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Kapitel 2 Analys

2. Thomas Merton
I New Seeds of Contemplation (2007) presenterar Merton en genomarbetad
beskrivning av hans syn på självet, den yttersta verkligheten och
självförverkligande. Han tolkar dessa aspekter utifrån den kristna
traditionen och använder sig av kristna termer. Den yttersta verkligheten
tolkar han som Gud. Han ser Gud som den enda ultimata sanningen, alltet
som är oändlig, oföränderlig och evig. För honom är Gud inte personlig
eller utanför världen, utan istället världen och livet i sig självt.72. Merton
identifierar människan med Gud. Självet är Gud och de är oskiljbara.73

Detta är däremot inte uppenbart för oss, menar Merton. Anledningen till
det är för att människan besitter en valfrihet, i och med medvetandet. Till
skillnad från andra liv på jorden har människan förmågan att välja bort sin
naturliga identitet.74 Han menar att vi kan identifiera oss med något vi inte
är, ett falskt själv (false self). En mask som kläs över den riktiga
identitetet. Merton refererar denna autonoma identifiering med det falska
självet som arvsynden. Inom den kristna traditionen hålls en doktrin att
människan föds syndig, i och med att Adam och Eva sviker Gud i Edens
trädgård, och därmed kastas en synd över hela mänskligheten vilken kallas
arvsynden. Det falska självet har sitt fokus på nöje, njutning och framgång
i det sociala samhället. Den vill åt makt och bekräftelse av omgivningen.
Men Merton menar att detta är ett otillfredsställande liv. Det leder till
olycka i själen.75 Detta kan jämföras med Jungs förståelse av persona. Han
menade också på att identifiering med en kollektiv personligheten inte
kunde skänka tillfredsställelse, då den satte materiella ting på en piedestal.
I desperation söker sig människan efter något att klänga sig runt, som
skänker en känsla av enhet, i stället för att hitta sig själv. Merton menade
att det finns en strävan i vårt inre som vill nå enighet. Det är det gudomliga
i oss som vill bli förverkligad. Han skriver att behovet av enighet kan
tillfredsställas genom kontemplation av Gud.

I kapitel ett och två har Merton tillägnat en förklaring av begreppet
kontemplation. I det första används positiva termer, med andra ord vad
som är kontemplation. Det andra kapitlet använder sig av negativa termer,
sålunda vad som inte är kontemplation. Merton skriver att det enda sättet
för att kontemplation inte ska missförstås, är genom att själv uppleva det.
De som ännu inte upplevt det kan därför bilda felaktiga uppfattningar av

75 Ibid, s.36.
74 Ibid s.33.
73 Ibid, s.3-5.
72 Thomas Merton, New Seeds of Contemplation, (New York: New Directions, 2007), E-bok, s.3.
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vad som är kontemplation. Merton vill emellertid förtydliga vad som inte
är kontemplation, för ge ut ett slags spelrum åt människor som söker att
förverkliga självet. Kontemplation är inte det externa falska självet, det
som kläs på som en mask. Merton ställer kontemplation i motsats till
Descartes I think therefore I am. Han menar att Descartes och personer
som fastställer denna maxim reducerar självet till ett koncept, och avsäger
sig möjligheten att uppleva eller ha en relation till den mystiska delen av
människan. Kontemplation innebär inte att tänka eller reflektera över livet,
den vardagliga förståelsen av begreppet. Det är inte benägenheten för bön
eller att hitta frid och tillfredsställelse genom liturgin. Däremot erkänner
han att dessa saker är nödvändiga som en slags språngbräda, men de kan
aldrig ersätta eller erkännas som den kontemplativa upplevelsen.
Kontemplation handlar inte om temperament, att någon som råkar vara
tystlåten och lugn är kontemplativ. Vem som helst oavsett temperament
kan uppleva det kontemplativa tillståndet. Det är inget mål eller en jakt,
något som förnuftigt kan strävas efter och tillslut nå det. Endast genom tro
och Guds villighet går upplevelsen att bli realiserad. Kontemplation är inte
extas, transer, röster eller visioner (se forskningsläge). Merton säger att
dessa är kroppsliga känslor en upplever från det omedvetna, dionysiska
krafter från människans inre instinkter. Inte att dessa inte är genuina
religiösa upplevelser, men det är inte vad Merton menar med
kontemplation. Det är ingen gåva för att utsäga profetior eller liknande.
Sådana övernaturliga krafter kan däremot komma med kontemplation, men
de är inte det huvudsakliga eller viktiga. Slutligen är det inte en kollektiv
känsla av identitet, såsom kan givas genom identifiering med en nation,
politiskt parti, ideologi, klass, etnicitet eller sekt.76

Istället är kontemplation “the highest expression of man’s intellectual and
spiritual life”.77 Det är en plötslig inblick som dränker en i insikten om att
livet utgår från en transcendent och överflödig källa. Denna källa är allt
och ingenting, det är du och det är jag, det är mörkret och det är ljuset. Det
är sanningen. Kontemplation skänker på så sätt kunskap och erfarenhet om
sanningen och dess verklighet. Både förnuftet och tron strävar efter att
uppnå denna intellektuella och spirituella kunskap, för utan denna är de
ofullständiga. Genom kontemplation ser man utan att se och vet utan att
veta, eftersom den är bortom förnuftets och sinnenas verklighet. Merton
använder givetvis också en mer kristen ton för att förklara begreppet. Han
förklarar det som Guds gåva som barmhärtigt slutför sin kreation i oss
genom att upplysa om han själv. Det är att bli rörd av Gud. Det är insikten
om att vi är i Kristus, och att sonen lever i oss. Att vår natur har blivit
förverkligad genom den heliga anden i Kristus självt, och att människan nu

77 Ibid, s. 1.
76 Ibid, s.7-14.
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kommit till insikten att ‘It is now no longer I that live but Christ lives in
me’.78 Kontemplation kan förklaras genom Jungs förståelse av
individuation. Människan självförverkligar eller realiserar självet genom
insikter om skuggan, persona och anima/animus vilken möjliggör förening
av motsatserna (det omedvetna och medvetna). Merton menar att poesi,
musik och konst har en särskild relation till kontemplation. Detsamma
gäller filosofi, teologi eller liturgi. De kan ses som nära besläktade eller
delar av det. Även kärlek mellan människor och tilltro till varandra står
den ytterst nära. Det är människans inre strävan efter enhet som uttrycker
sig i form av dessa intuitiva upplevelser av livet.79 Jungs arketyper och de
mytologiska symboler som uttrycktes i konsten och litterära verk, både
inom grekisk mytologi men också kristen, vilken han menar är
manifestationer av det omedvetna går att dra en parallell till.

I kapitel fyra och fem skriver Merton om självförverkligande och självet i
relation till förståelsen av Gud, det falska självet och skapelsen. Han
skriver att ett stort misstag många gör är att sätta föremålen i strid med
Gud, som att skapelsen var Guds motståndare. Genom att kontrastera Gud
med föremål, tingen, så blir också Gud ett ting. Detta gör att många fäster
vid Gud som ett objekt, snarare än en sanning. Merton menar istället att
människan kan och bör koppla sig loss från det egoistiska självet, det
falska självet, för att se och använda objekten runt om oss så som de är, i
och för Gud. Det är ergo identifiering med det falska självet som står i
vägen för självförverkligande, inte objekten av dem själva. Merton
beskriver det falska självet som illusorisk. Denna illusoriska person vill
existera utanför Guds existens, vilja och kärlek - utanför livet därav
verkligheten. På detta vis ser han det som en illusion.80 Som tidigare nämnt
kan det falska självet jämföras med persona. Det kan förklaras med
utgångspunkt i Jung att en identifiering med persona förhindrar människan
att förverkliga sig själv. Libidon kan inte släppa taget om sitt fokus eller
uppmärksamhet på persona, därav göms självet i ett mörker. Merton lyfter
att identifiering med det falska självet leder till en förståelse att illusionen
är den grundläggande verkligheten.81 Detta kan liknas med Jungs förståelse
att det medvetna är drömbilder som uppstått från det omedvetna. Merton
tolkar detta tillstånd som syndernas värld. En kontemplativ människa,
lever däremot i den sanna världen. Han beskriver att de som är upplysta
eller kontemplativa, har inga svårigheter att finna sig i samhället och till
sin omgivning. En syn som är helt missuppfattad är att dessa skulle vara
tvungna att ta avstånd från de fysiologiska och så att säga vanliga
upplevelserna av livet. Att de skulle sitta i en grotta eller litet rum, helt

81 Ibid, s.30.
80 Ibid, s.23-30.
79 Ibid, s.1.
78 Ibid, s. 5.
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ensamma och endast vara i enlighet med Gud tills dagen de dör. Istället
menar Merton att vid enighet med Gud så enas man per automatik med
allting runt omkring, eftersom fadern är skaparen till allt. Den
kontemplativa bara är och förhåller sig till skapelsen på det mest naturliga
sättet. Hen blir inte stött av människor som försöker kränka. Hen har inga
problem med att samarbeta. Utan ser sig själv i alla människor och genom
kärleken hjälper dem att även se sig själva. Hen ser sig, i själva verket, i
alla liv på jorden både flora och fauna.82 Men eftersom människan är född
syndig, enligt Merton, så identifierar vi oss inte med Gud utan det falska
självet. “Therefore the problem with sanctity and salvation is in fact the
problem of finding out who I am and of discovering my true self”.83 Jung
menade att det är oundvikligt för människan att inte identifiera sig med
persona (falska självet), då en måste göra detta först för att kunna få en
känsla av lokalisering i relation till skapelsen, för att sedan söka i sitt inre
och realisera självet.

I kapitel 18 och 19 beskriver Merton sin syn på tro (faith) och hur den
relaterar till självförverkligande. Han menar att tro är nyckeln till
kontemplation. Det är det första steget i transformationen mot enighet med
Gud. I praktiken är tro ett intellektuellt samtycke. Det är att medvetet säga
ja till Gud. Denna inställning eller attityd är oberoende av bilder eller
symboler. Det är en underkastelse gjord i tillit. A leap of faith. Intellektet
blir en ägare av sanningen, vilket förnuftet enskilt inte kan lyckas bli. En
kontakt med Gud möjliggörs vilken ger visshet om hans existens. Det är
inte en tro, i den bemärkelsen att det är en logisk slutledning att Gud
existerar i och med universums och skapelsens komplexitet och
finjustering. Tro håller sig neutral eller agnostisk till om Gud existerar
baserat på förnuftet. Det är helt enkelt ett samtycke eller en acceptans vars
drivkraft ligger i Guds auktoritet som åskådliggör kunskapen om honom.
Tillfredsställelsen hos denna inställning finner vi enbart genom kärlek till
honom. Tro handlar således inte enbart kring prepositioner om Gud utan är
mer centralt en upplevelse av honom själv. Denna upplevelse skänker givet
dock inte lika djup kunskap och erfarenhet av honom som kontemplation,
men det är en språngbräda och nödvändighet i stegen mot upplysning. Det
är början av gemenskap med Gud. Och i takt med att tron fördjupas så
förenas människan än mer. Det sker i samspel.84

Merton menade att upplevelsen av tro intensifierar och påverkar vardagen.
Det finns ett slags djup och simpelhet i allt man gör och erfar. Merton
beskriver det som det omedvetna vilken införlivas i det medvetna.

84 Ibid, s.129-133.
83 Ibid, s.33.
82 Ibid, s.24-26.
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It is the incorporation of the unknown and of the unconscious into our daily life.
Faith brings together the known and the unknown so that they overlap: or rather,
so that we are aware of their overlapping. … faith incorporates the unknown into
our everyday life in a living, dynamic, and actual manner. … The function of
faith is … to integrate the unknown and the known together in a living whole, in
which we are more and more able to transcend the limitations of our external
self.85

Tro medför på så sätt utvidgande av medvetande och uppenbarar om det
omedvetna i det egna självet, vilken lever i Gud och agerar under hans
nåd. Eftersom Jung inte har tro som element, bör detta istället jämföras
med insikter om ens inre, t.ex. om skuggan eller persona. Jung förklarar
förverkligandet av självet däremot också som en integrering av omedvetna
processer in i det medvetna, men genom att människan blir en individ.
Merton fortsätter att förklara. Människan enligt Merton bär på tre inre
dimensioner. Dessa är det det undermedvetna, det medvetna och det
övermedvetna. Den förstnämnda är känslor, instinkter eller djuriska
uttryck av människan. Det sistnämnda är andliga eller gudomliga
föresatser. Båda dessa två gömmer sig från det medvetna, de är således i
det omedvetna. Den första däremot är under det medvetna och den andra
över. Merton skriver att endast tron kan kasta ljus över dessa två, vilken
möjliggör en integrering av dem i medvetande och bildandet av en enhet.
Han använder begreppen anima, animus och spiritus samt beblandar dessa
med kristen myt och tradition för att förklara denna process. Här använder
Merton samma begrepp som Jung gör. Merton tolkar berättelsen om
arvsynden genom att se Adam och Eva som manifestationer av de grekiska
termerna. Anima är likt det undermedvetna, “the ‘animal’ soul” 86, som
innehar de känslostyrda och autonoma elementen av människan. Animus
ses till skillnad som förnuftet, intellektet och som rationaliteten vilken ska
styra över och dirigera animan. Merton, likt Jung, ser anima som feminin
och animus som maskulin. Eva är anima och Adam är animus. Eva som
lockar Adam att äta den förbjudna frukten gör då detta eftersom hon
representerar människans känslor snarare än förnuftet, vilken drivs av de
inre impulserna. Adam som viker sig för Eva, misslyckas att bibehålla
hennes ingivelse i takt, därav förblir animus segerrik. Men Merton menar
att människans natur inte befinner sig hos Adam eller Eva, animus eller
anima. Utan istället i spiritus, som är det högre väsendet och en förening
av dessa två motsättningar. Självet är sålunda en enda som består utav
anima, animus och spiritus. Därav treenigheten - medans dessa tre är
skilda element, är de samtidigt en och samma, Gud eller självet.87 Utifrån
Jung skulle detta förklaras genom individuation. Att människan hittar en
balans mellan animan och animus för att självförverkligande ska

87 Ibid, s.141-143.
86 Ibid, s.142.
85 Ibid, s.138-139.
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möjliggöras. Mertons förståelse av treenigheten kan jämföras med hur
Jung använder begreppen det personliga omedvetna (där animan/animus
som oftast befinner sig), det medvetna och det kollektivt omedvetna. För
att självförverkligande ska ske måste dessa förenas i en och samma, vilket
således bildar självet.

2.1 Ramana Maharshi
Who am I? eller Nan Yar? (1923) är titeln på vad Maharshi menade var en
komplett text för att förstå hans lära. Det var också frågan en bör ställa sig
om man vill nå självförverkligande, enligt honom. Boken inleder med just
denna fråga och Maharshi svarar på den i negationer. Han säger att självet
inte är den grova kroppen, det vill säga den fysiska kroppen. Det är inte de
fem sinnena. Det är inte de fem konativa (viljeliv) organen, de för tal,
rörelseförmåga, gripande (förståelse), utsöndring och fortplantning. Det är
inte livsenergin prana som styr över andningen. Det är inte ens tanken (the
mind), vilken han kallar den subtila kroppen.88 Som tidigare nämnt är alla
böcker vilka publicerats i Maharshis namn, inte skrivna av honom själv.
Istället har hängivna anhängare (devotee) skrivit ned konversationer
mellan antingen dem själva och Maharshi eller andras konversationer med
honom. Maharshi var ytterst detaljerad och tekniska i sina svar, vilket syns
redan i den första frågan. De var alltid korta och komprimerade. Det som
även synliggörs i första frågan är att Maharshi använde hinduiska termer
som återfinns i Veda, hinduismens samlingsbok av religiösa skrifter, för att
förklara sin syn på livet. Boken The Spiritual Teaching of Ramana
Maharshi (2004) är en översatt samlingsbok komprimerad av texterna
Spiritual Instruction, Maharshi's Gospel och Who am I? Dessa centrerar
runt självet, självförverkligande och den yttersta verkligheten och ger
inblick i Maharshis förståelse av dessa, vilken nu fortsätter beskrivas och
analyseras.

Upplevelsen av livet när den är som erfarenheter av åtskilda objekt och
subjekt, menar Maharshi är en illusorisk upplevelse. Dessa är därför inte
upplevelser av objekten eller subjekten så som de är, utan en spegling av
den yttersta verkligheten, enligt Maharshi.89 Det kan liknas med Jungs
förklaring av det medvetna som drömbilder vilken sipprar upp ur det
omedvetna, bladen på plantan från hans citat i teorin vilken år efter år
växer för att sedan vissna. Maharshi förklarar det genom en analogi av
projektorn på en bio. Lampan i projektorn ser han som självet. Linsen nära
lampan är the sattvic mind eller det rena sinnet. Filmen är en ström av

89 Ibid, s.80.

88 Ramana Maharshi, The Spiritual Teachings of Ramana Maharshi, (Boston: Shambhala Publications
2015), E-bok, s.16.
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latenta tendenser eller benägenhet hos människan som består av subtila
tankar (pūrva saṃskāras). Ljuset som lampan (självet) avger färdas således
genom linsen (rena sinnet), och ger upphov till ett fokuserat ljus vilken
Maharshi tolkar som den individuella själen (även tanken) kallad jīva.
Denna tar sedan upp bilderna som projiceras på duken genom sinnena.90

Ursprunget till processen ligger sålunda hos självet eller lampan, men det
som möjliggör upplevelsen är dem resterande aspekterna. Om nu filmen,
linsen eller det fokuserade ljuset skulle tas bort, skulle det inte längre vara
någon bio. Istället skulle ljuset befinna sig ensamt kvar, vilken illumineras
från lampan. Det är detta ljus som Maharshi menade var den sanna
upplevelsen av livet. Naturen av denna är sat-cit-ananda;
existens-medvetande-lycksalighet (bliss). Ett slags medvetande vilken är
oändlig, oföränderlig, evig, alltet - Gud. Självet såg Maharshi således
identisk med denna.91

Självförverkligande för Maharshi var insikten om att självet är (Gud)
ljuset eller lampan vilken illuminerar den sanna verkligheten. Men för att
detta ska realiseras krävs ett uteblivande av allt annat som inte är självet
(linsen, filmen o.s.v.). Enda sättet att lyckas med detta enligt Maharshi var
genom att eliminera tanken av jag. Av alla tankar menade Maharshi att
föreställningen av jaget är vad som förutsätter alla andra tankar. Därav är
det denna som måste försvinna för att stilla tanken och därav förverkliga
självet. Som tidigare nämnt förstod Maharshi tanken som människans
individuella själ. Den subtila kroppen kallad jiva. Han säger att jivas
förunderliga kraft är bosatt i självet. Den utgår från självet (såsom det
fokuserade ljuset utgår från ljuset av lampan). Ett sätt som han förklarar
det på är att den besitter i hjärtat. Genom att leda tillbaka denna till sitt
ursprung, kan en få insikten om självet och låta tanken dvala stilla i
hjärtat.92 Utifrån Jung kan detta förstås genom relationen mellan det
omedvetna och medvetna. Det omedvetna kan vara hjärtat som Maharshi
pratar om, vilken allting utgår ifrån. Från denna härstammar anima/animus
och persona, vilken kan jämföras med jiva och jag-tanken. Genom att
identifiera sig med anima/animus eller persona förhindrar människan sig
själv från att bli förverkligad, och hen lever i en falsk identitet och en falsk
värld. Sammanfattningsvis menade Maharshi att självet bestod av jiva,
världen och Gud. Tre delar av en och samma.93 Det kan jämföras med det
personligt omedvetna, det medvetna och det omedvetna, vilken självet är
totaliteten och enheten av.

93 Ibid, s.20.
92 Ibid, s.18.
91 Ibid, s.31-32.
90 Ibid, s.32.
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Det främsta argumentet som Maharshi använder för att påvisa att denna
filmliknande upplevelse inte är den sanna, är genom konstaterandet av att
den typen av erfarenhet faktiskt försvinner när en är i djup sömn. När vi
sover finns ingen tanke, därav ingen sinnesupplevelse. Maharshi menar att
om vi var tanken eller kroppen, skulle detta tillstånd inte kunna existera.
Han förklarar att när människan är i djup sömn, vilar hen i självet eller
sat-cit-ananda. Men att upplevelsen av tillståndet sker omedvetet.
Drömmar såg Maharshi inte som något annorlunda jämfört med det vakna
tillståndet. De båda var illusoriska enligt honom, då tanken var en
förutsättning för att de skulle existera.94 Jung skulle däremot säga att
drömmar har sin plats och mening i människans liv, då dessa är uttryck av
det omedvetna vilken kan tolkas efteråt för att komma till insikter om sitt
inre. Men djup sömn såg Jung som ett tillstånd där människan befinner sig
i det omedvetna, vilken tidigare jämförts med Maharshis hjärta. Hjärtat,
självet, sat-cit-ananda och Gud är alla förklaringar av en och samma sak,
med Jungs ord det omedvetna.

När tanken är utanför självet och inte dvala i hjärtat, uppstår den objektiva
världen. Detta kallas för bahir-mukha; externalization eller utåtvridning.
Men om en människa lyckas stilla sin tanke och bevarar det i hjärtat
(självet) försvinner den falska världen och en ser sig själv och världen som
den är vilket kallas för antar-mukha; inwardness eller inåtvridning.95

Frågan som anhängare ofta ställer till Maharshi är om denna upplevelse av
inåtvridning kan bestå för evigt tills man dör, och om den kan bibehållas
även när en utför aktivitet i den yttre världen. Maharshi svarar på detta
genom att förklara två olika tillstånd. Det ena kallar han kevala nirvikalpa
samādhi och det andra sahaja nirvikalpa samādhi. I det förstnämnda
tillståndet säger Maharshi att tanken ligger nedsänkt i hjärtat eller självet.
Det betyder att människan upplever världen och självet så som den är, men
kan urskilja detta tillstånd när en väl vaknar upp. Hen går således från
bahir-mukha till antar-mukha och sen tillbaka till bahir-mukha. Det är
tillfälligt, då aktiviteten hos kroppen, tanken, sinnena och livskraften
(prana) fortfarande är ett hinder. Medlet för detta tillstånd är meditation
och andningskontroll. Genom dessa kan en stilla tanken och därmed
andningen. Men i det andra tillståndet, sahaja nirvikalpa samādhi, har
tanken blivit upplöst inuti självet och går därav inte längre att urskilja.
Upplevelsen av livet är då evigt densamma, inget annat än självet eller
sat-cit-ananda går att erfara. De tidigare uppradade hinderna är nu borta.
Det är detta som Maharshi menar är självförverkligande.96 Han kallar det
även för mouna (tystnad) eller jñāna (kunskap). Han tolkar det som att

96 Ibid, s.48-49.
95 Ibid, s.18.
94 Ibid, s.37.
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människan blir upplyst om att att självet är atman, och atman är Shiva eller
Brahman (Gud). Det är detta som är sann lycka, enligt Maharshi.97

Medlet för självförverkligande är self-enquiry, vilket kan översättas till
självförfrågan eller utredning av självet. Detta sker genom att människan
frågar sig själv när en tanke uppstår - vem är det som tänker denna tanke?
På samma sätt som pinnen vilken används vid bålbränning för att röra om i
elden tillslut bränns upp, används tanken (thought) vem är jag för att
tillintetgöra tanken (the mind).98 Utifrån Jung skulle denna process
förklaras genom individuation. Människan undersöker sitt inre och
kommer till insikt om skuggan. Ens persona eller ego upplöses (jiva)
därav, hen accepterar sina inre motsättningar, anima/animus, vilken gör att
det medvetna och omedvetna integreras (insikten om att självet är atman
eller brahman). Följaktligen uppstår ett självförverkligande och människan
identifierar sig med självet, vilket leder till välmående eller lycka.

Tillbaka till frågan om relationen mellan självförverkligande och
aktiviteter i den yttre världen. Självet går inte att urskiljas mellan skaparen
och skapelsen, menar Maharshi. Det kan därför inte existera någon friktion
mellan dessa, eftersom allt är en och samma. Allting följaktligen enbart är.
Han säger att det inte finns någon regel vilken säger att handlingar är
beroende av upplevelsen att hen är en verkställare (doer). Istället gör
människan handlingar utan anknytning eller psykiskt engagemang, likt
sömngående, fast medvetet. Enbart hos åskådarna kan personen ses som
en handlare, men inte hos den upplyste själv. På så sätt kan en som är
upplyst fortfarande bibehålla ansvar, utföra uppgifter och vara en del av
samhället. Det inre livet är totalt annorlunda hos den upplyste, men utifrån
är det inte särskilt olikt gemene mans liv.99 Det yttre livet ansåg Maharshi
är determinerad efter sin karma. Det är människans öde som är baserad på
tidigare handlingar. Oavsett om du är upplyst eller ej, går det inte frångå
sin karma i det yttre. Men karma påverkar just enbart det yttre, och inte
ens inre. En människa som nått upplysning har därför inte någon reell
relation till sin karma och är därför inte påverkad av den. Hen lever sitt liv
så som det är tänkt, med lycka och salighet i sitt hjärta. När hen väl dör,
kommer hen inte födas igen. Maharshi menade att de som dör utan att
förverkliga sig själv återföds. Det är detta som kallas saṃsāra. Han såg det
som en konsekvens av det ignoranta tillståndet. Saṃsāra existerar därför
egentligen inte, det är enbart en illusion som uppstår ur ignorans.100

100 Ibid, s.56.
99 Ibid, s.63-64.
98 Ibid, s.18.
97 Ibid, s.22.
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Maharshi pratar även om den yttersta verkligheten och självet i relation till
skapelsen. Han ansåg att Gud, med sin blotta existens, styr över eller
påverkar universums liv och rörelse. Således när en proponerar om Guds
vilja, menar en inte att Gud påverkar skapelsen utefter en vilja som
uppstått utefter han funderat, kontemplerat eller känt av så som människan
gör. Utan på samma sätt som solen, utan ansträngning, önskan eller
beslutsamhet, stiger upp var dag och enbart med sin närvaro värmer
jorden, får gräset att växa och vatten att avdunsta; påverkar Gud skapelsen.
På så sätt är människan skapad och styrd efter Guds vilja, och utför sina
individuella handlingar i enlighet med deras karma.101 Denna förklaring
ökar förståelsen kring Maharshi utsagor angående att en människa som
enats med Gud enbart är.

En viktig detalj värt att nämna är att Maharshi menade att det är väldigt
svårt och utmanande att uppnå befrielse utan en Guru. En guru är någon
som vägleder en anhängare eller lärjunge som strävar efter att realisera
självet. Maharshi säger att en sann guru är ett förkroppsligande av
sat-cit-ananda, och kallas därför sadguru (sann guru) eller the lord
(herren). Hen kan förhindra lärjungen från att sladdra in i den falska
verkligheten (māyā) och tanken (jiva) enbart med sin närvaro.102 Gurun lär
således ut i tystnad, eftersom gurun är Gud. Gud kan enbart förstås till
fullo genom inre upplevelse och inte genom ord. Gurun ses som kroppslig
enbart om en själv identifierar sig med kroppen, men är i själva verket
transcendent. Genom nåd och frälsning, väcker gurun sin lärjunge ur det
ignoranta tillståndet, men endast om hen är hängiven nog att kunna ta
emot den. Anhängaren måste begära befrielse och praktisera hängivelse
(bhakti) eller meditation. Bhakti är hängivelse av Gud genom kärlek.
Maharshi menade att genom bhakti kan en nå jñāna (kunskap). Dessa
medel gör så att tanken kan bli stadig, och underlättar självförfrågan. Det
är inte gurun som tar själen till tillståndet av befrielse, utan endast en själv
kan göra detta. Gurun är således enbart någon som visar vägen till
befrielse eller självförverkligande.103

2.2 Jämförelse och diskussion
Jag vill börja med att notera skillnaden i Merton och Maharshis karaktär
och stil. Merton utvidgar gärna sina förklaringar av den yttersta
verkligheten, självet och självförverkligande. Han skriver på ett väldigt
poetiskt sätt och det är lätt att bli förförd bara av språket. Maharshi till
skillnad är väldigt teknisk av sig. Han skriver och talar om dessa aspekter

103 Ibid, s.21, 25, 26, 65, 66.
102 Ibid, s.25-26.
101 Ibid, s.56.
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med ett kliniskt öga, och vill med sina svar penetrera frågeställarens
oförståelse eller förvirring så att de ska komma till inre insikter. Eftersom
Maharshi just svarar utefter en fråga, så uppfattas hans texter mer
argumentativ. Medan Merton skriver fritt, målar han hellre gärna upp sin
mystika förståelse av världen. Hur som helst är det tydligt att Merton och
Maharshi delar centrala tolkningar av den yttersta verkligheten, självet och
självförverkligande. Men det är också tydligt att deras olika religiösa
traditioner skapar skillnader i deras dogmatik eller lära, hur de beskriver de
tre fokusområdena och vilka medel de talar om. Dessa likheter och
skillnader framförs tillsammans med diskussionen av mystikerna som
religiösa psykologer.

Merton och Maharshis förståelse av den yttersta verkligheten är likartade.
De båda tolkar den som ett transcendent fenomen som är allt, både
skapelsen och skaparen. De båda beskriver den som sanningen, oändlig,
oföränderlig och evig. De använder däremot olika namn eller benämningar
för den. Maharshi kallar den för Brahman, Siva, sat-cit-ananda eller
hjärtat. Merton beskriver den genom Jesus Kristus och treenigheten, men
även Gud. Maharshi använder också Gudsbegreppet. Han förklarar att Gud
enbart med sin blotta existens får skapelsen i rörelse. Hos Merton hittar vi
inte någon liknande förklaring, men han menar att meningen med livet är
att slutföra kreationen då människan enas med Gud. Både hos Merton och
Maharshi innebär självförverkligande en upplevelse eller insikt om att
människan är Gud. Merton använder begreppet kontemplation, vilken han
beskriver som att se utan att se, eller att veta utan att veta. Maharshi
använder flera olika begrepp: sahaja nirvikalpa samādhi, mouna (tystnad)
och jñāna (kunskap). Centralt beskriver han de som en upplevelse utöver
tanken och kroppen. Självförverkligande innebär utan tvekan en mystisk
upplevelse. Merton och Maharshi ger indikationer på att människan kan
uppleva Gud på olika sätt. Maharshi pratar om kevala nirvikalpa samādhi
som är en tillfällig enighet med Gud, medan sahaja nirvikalpa samādhi är
ett bestående tillstånd. Merton nämner extas, transer och visioner som
sanna religiösa upplevelser, men skiljer de emot kontemplation. Även att
tro skänker en särskild upplevelse av Gud, enligt Merton. Det beständiga
tillståndet är emellertid självförverkligande i deras ögon. Gemensamt är att
de beskriver tillståndet som en gåva av lycka, kärlek och salighet.
Människan tar sig igenom livet utan några hinder eller problem. Oavsett
vad som händer i det yttre, rubbas inte det inre livet. En skillnad är att
Merton däremot inte pratar om ödet eller fri vilja, vilket Maharshi gör. Han
menar att människans öde är baserat på ens tidigare handlingar (karma),
men det rör enbart det yttre livet och inte det inre. Merton pratar inte heller
om återfödelse, vilket Maharshi gör i termen saṃsāra.
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Mystikerna hävdar att det som inte är självet eller upplevelsen av den
yttersta verkligheten, är en illusion. Merton pratar om ett false self och att
detta är egot som får människan att leva i en falsk verklighet.
Kännetecknen för det falska självet är desperat strävan efter makt, nöje
eller uppskattning av omgivningen. Maharshi menar att den illusoriska
världen är en spegling av den yttersta verkligheten, och att det är tanken
om ett jag som stoppar människan från att inse det. Han benämner egot
med namnet jiva, och beskriver identifiering med det som ett ignorant
tillstånd. Gemensamt för dem båda är sålunda att identifiering med tanken
eller egot är orsaken till en illusion. Merton tolkar, till skillnad från
Maharshi, att detta beror på arvsynden och att den falska verkligheten
således är syndernas värld. Maharshi menar istället att det är resultatet av
ens tidigare handlingar, och tolkar illusionen som den ignoranta världen.
Han förklarar hur denna ignoranta och illusoriska värld kan uppstå rent
tekniskt, och beskriver flera lager i människans inre t.ex. det rena sinnet
eller jiva. Merton å andra sidan menar att det beror på människans
medvetna förmåga. Han beskriver däremot också människans inre delar,
men med hjälp av begreppen anima, animus och spiritus. Dessa begrepp
kan tolkas vara det rena sinnet, jiva och atman som Maharshi beskriver.
Femininitet och maskulinitet samt förening av dessa är emellertid inget
Maharshi diskuterar.

Vägen till självförverkligande är både lika och olika hos mystikerna.
Maharshi anser att människan främst ska meditera och fokusera på Gud,
för att sedan utreda eller undersöka självet genom att fråga sig själv - vem
är det som tänker denna tanke? Vem är jag? På det sättet förintas tanken
och enighet med Gud förverkligas. Merton menar på att det är tro (faith)
som är nyckeln till självförverkligande. Han menar att genom tro
överlämnar människan sig till Gud och i tillit underkastar sig honom.
Kärlek är även ett viktigt element, då endast genom kärlek till Gud kan
tron bli verklig. På det sättet släpps alla tankar om Gud och istället låser
upp upplevelser av honom. Men Maharshi lyfter även bhakti som ett
alternativ till självförverkligande, vilken kan jämföras med tro. Bhakti
handlar också om villkorslös kärlek och hängivelse till Gud. Genom
tillbedjan kan människan få en kärleksfull relation till Gud och i tillit
underkasta sig honom. Detta menar Maharshi underlättar självförfrågan, då
människan övar på att ställa in sig mot Gud.

Vägen till självförverkligande är för båda två en transformativ process mot
Gud. Det är inget som händer över en natt. Det är som oftast en lång och
utmanande utveckling. Därför beskriver Maharshi behovet av en guru.
Merton pratar ingenting om någon guru. Men tittar man närmare på Jesus
roll i Mertons syn på självförverkligande, går det göra en liknelse till
Maharshis förståelse av en guru. Maharshi ser en sann guru som en
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inkarnation av sat-cit-ananda eller Gud. Gurun visar vägen till
självförverkligande, skänker nåd samt frälsning. Det är inte främst genom
ord som gurun banar vägen, utan istället internt och i tystnad. Gud kan inte
förstås genom ord utan endast genom att uppleva honom. Den tysta interna
läran är således överlägsen. Maharshi benämner även en guru som the lord
eller herren. Merton beskriver självförverkligande genom insikten om att
Jesus lever i oss, och att vi lever i Jesus, vilket är en intern insikt. Sonen
skänker sin frälsning eller nåd, för de som tror på honom. Jesus var också
en inkarnation av Gud och kallas således för herren. På det viset kan det
tolkas att de båda menar att självförverkligande endast kan ske med hjälp
av en förkroppsligad Gud. Denna banar vägen för människan internt,
förutsatt att ens hängivelsen, kärlek och underkastelsen är tillräcklig
mogen och stark. Genom sin frälsning och nåd, uppenbarar Jesus eller
gurun sig själva, vilket skänker insikten om att människan i själva verket
är dem, och dem är människan. Eftersom gurun och Jesus är Gud, existerar
de fortfarande trots att deras mänskliga skepnad försvunnit. En måste
därför inte ha en relation till den fysiska förkroppsligande människoguden,
utan enbart till den transcendenta delen som finns i en själv.

Jung beskriver självförverkligande genom individuation. Han menar att så
länge människan lever i den kollektiva sfären, där samhällets normer och
värderingar styr allt för mycket, kommer människan inte hitta en trygg och
stabil psykisk grund. Istället menar han att människan måste leva sitt liv så
som hen är, som en individ, för att välmående ska realiseras. Det betyder
inte att avsäga eller utvisa sig själv från samhället, utan tvärtom ser man
andra så som de är på samma sätt som man ser sig själv, och upplever
därför en större gemenskap. Självet är för Jung totaliteten av människan.
Det är integreringen av det omedvetna i det medvetna. Detta kan tolkas
som enighet med Gud. Det omedvetna kan ses som Gud i och med att Gud
tycks vara utanför människans medvetande (transcendent). Således kallar
han självet en Gudsbild. Detta sker genom att komma till insikter om sina
inre och yttre personligheter, och förena motpolerna. Det är tydligt att
Jungs syn på självförverkligande är andlig. I vilken exakta grad är däremot
en tolkningsfråga. Jung beskriver inte upplevelsen av den slutgiltiga
produkten, utan mer om själva processen. Jungs syfte är emellertid att
hjälpa människor komma till insikter om sitt inre för att generera
välmående. Han inspireras av religion och filosofi och anser att
västvärlden eller särskilt Europa har tappat relationen till själen. Han ser
kopplingar mellan psykologi och religiositet, där han menar att andlighet
och välmående går hand i hand eftersom det bygger på att ha en god
relation till sitt inre. Psykologi innebär således att få större förståelse av
människans inre funktioner, som sedan kan hjälpa människor med sitt
mående. Jung använder inte religiösa termer för att beskriva det inre, utan
istället psykologiska termer och teorier. Han tillhör en vetenskaplig
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disciplin. Merton och Maharshi å andra sidan, förklarar en förståelse av
människans inre genom religiösa termer, baserade på mystika upplevelser.
De delar sin bild till andra som upplever ett behov att hitta sig själv eller
vill förstå livet, i syfte att hjälpa dem få en bättre erfarenhet av livet. Deras
förståelse går att jämföra med Jungs psykologi, vilket stärker tesen att de
kan ses som ett slags psykologer. Jung beskriver det medvetna som
drömbilder vilken sipprar upp ur det omedvetna. Merton och Maharshi
beskriver det medvetna som en illusion. Jung förstår verkligheten som att
det befinner sig i det omedvetna, därav är självförverkligande integrering
av det omedvetna i det medvetna. Mystikerna beskriver att den sanna
upplevelsen ligger inom Guds sfär, och att självförverkligande innebär
integrering av denna. Jung beskriver ett ego som förhindrar självet att
uppenbara sig: persona. Merton och Maharshi är väldigt ense att tanken
eller egot är den del av människan vilken förhindrar insikten om självet.
Jung använder sig av begreppen anima och animus för att beskriva en inre
själ och det feminina och maskulina dimensionerna av människan, vilken
behöver en balans mellan för att välmående ska realiseras. Merton
använder precis samma begrepp och förklarar de som människans två
motstridiga inre viljor, vars balans och integrering var nödvändig för
välmående även i hans syn. Jung argumenterar för det omedvetnas existens
genom att peka på tillstånd som djup sömn och sömngång, vilket även
Maharshi gör. Till sist använder Jung tre centrala begrepp för att förklara
människans inre liv (det kollektivt omedvetna, det personligt omedvetna
och det medvetna), och menar på att en enighet av dessa är självet eller
den riktiga upplevelsen av livet. På samma sätt, men med andra termer,
beskriver mystikerna en förklaring av självet och livet som en enhet av tre.

Den enda skillnaden mellan psykologen Jung och mystikerna Merton och
Maharshi är att de sistnämnda hämtar sin kunskap från mystika
upplevelser. Det går inte att bevisa med vetenskapliga instrument att deras
förståelse av världen och livet är den sanna, och att deras upplevelser är
riktiga. Det betyder däremot inte att de inte fyller en funktion. Delar av
psykologin utgår inte enbart från empiri, utan är enbart teorier eller
hypoteser. Uppenbarligen har sådana teorier visat sig värdefulla och fyller
en särskild funktion hos människan. Om upplevelsen av livet hos
människor förbättras med hjälp av dessa, vem är du eller jag att säga att de
inte bör tas i anspråk? Merton och Maharshi hänvisar sin förståelse av livet
till en upplevelse av den yttersta verkligheten. De använder religiösa
termer inspirerade av deras olika religiösa traditioner för att tolka
upplevelsen. De beskriver människans inre och yttre värld genom religiösa
förklaringar, i syfte att hjälpa andra som längtar efter att förstå livets
mysterier. Dessa har uppenbarligen fyllt en fungerande och positiv
funktion, då tusentals människor runt om i hela världen har läst deras
böcker och inspirerats av dem. Psykologi handlar i grunden om en lära om
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själen. En psykolog kan således ses som en lärare som lär ut om själen.
Merton och Maharshi som använder religion och mystik för att förklara
själen, människan och världen, kan således ses som religiösa psykologer.
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Kapitel 3 Avslutning

3. Sammanfattning
Uppsatsen inledde med att presentera en kortfattad historisk översikt av
andlighet i västvärlden under 1900-talet. Denna kartlade grunden för
intresset att studera mystik. Det beskrevs att det förra seklet exploderades
av andlig utbredning. Importerade tankar om livet från östlig religion,
vilken var en konsekvens av globaliseringen som pågick under 1900-talet,
fann intresse hos andliga västerländska medborgare. Thomas Merton och
Ramana Maharshi som växte upp under den tiden, var två av flertal
andliga ledarfigurer som kom att bli kända och som spred sin lära till både
öst och väst. Carl G Jung var en ytterligare ledarfigur. Psykoanalysens
framväxt var en av de största och kom att influera samhället i väst väldigt
mycket. Merton läste om både Jung och Maharshi, men Jung läste endast
om Maharshi. Enbart den sistnämnda läste om varken eller. Oavsett
uppvisades tydligt att Merton, Maharshi och Jung hängde ihop genom
deras gemensamma intresse för själen. Studiens syfte lades fram, vilket var
att undersöka hur Thomas Merton och Ramana Maharshi kan ses som
religiösa psykologer. Detta skulle ske genom att beskriva och jämföra
deras förståelse av människans sanna natur samt hur den yttersta
verkligheten och självförverkligande framställs, genom Carl G Jungs
ögon. Uppsatsens mål presenterades, vilket var att förklara mystikernas
lära om själen med psykologiska begrepp, för att påvisa hur mystik kan ses
som en form av psykologi. Den innehållsliga idéanalysen samt den
komparativa metoden kombinerades för att möjliggöra en fördjupad
analys, vilken förklarades med hjälp av källor från Carl-Henric Grenholm
och Thomas Denk. En redovisning av tidigare forskning gjordes där bl.a.
studier av William James, Antoon Geels och Sudhir Kakar diskuterade
mystikens förståelse inom vetenskapen. Analysen visade senare hur
Merton och Maharshi såg på den yttersta verkligheten, självet och
självförverkligande. Merton såg den yttersta verkligheten som en
transcendent Gud som existerade i världen. Han menade att
självförverkligande var insikten om att människans natur var Gudomlig,
och att detta enbart kunde ske genom tro, kärlek och kontemplation. Han
beskrev det som att bli rörd av Gud, eller inse att Jesus lever i oss, och vi i
honom. Maharshi såg den yttersta verkligheten bl.a. som sat-cit-ananda
och Brahman. Det var en Gud som var allt, evig och oändlig. Han såg
självförverkligande som insikten om att självet var Atman, och att Atman
var Brahman. Detta kunde enbart ske genom att lösa upp tanken, då han
menade att tanken om jaget var roten till maya (illusion). Många liknelser
mellan Maharshi och Merton kunde identifieras. Både Merton och
Maharshi såg egot eller tanken som ett förhindrande element för
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självförverkligande. De båda menade att identifiering med tanken ledde till
att människan levde i en falsk värld. Merton använde benämningen false
self och Maharshi jiva för att beskriva en falsk identitet. Istället var självet
för dem båda Gud, och enbart insikten om detta kunde skänka den sanna
upplevelsen av livet. Denna upplevelse var den ultimata lyckan och sågs
som ett problemfritt liv. Utöver olika termer och benämningar av självet,
självförverkligande och den yttersta verkligheten, beskrev Merton ingen
syn på livet efter döden eller ödet. Maharshi förklarade nämligen detta
genom begreppen karma och samsara. De hade olika stil och sätt att
förklara sin förståelse av livet. Maharshi var mer teknisk och saklig,
medan Merton var mer beskrivande. Till sist diskuterades hur mystikerna
kan ses som religiösa psykologer genom jämförelse med Jungs psykologi.
Likt Merton och Maharshi, beskrev Jung den medvetna världen som en
falsk värld. Han förstod den omedvetna dimensionen som den riktiga. Det
omedvetna kan tolkas som Gud, eftersom den är utanför människans
medvetande. Självförverkligande såg Jung som en integrering av det
omedvetna i det medvetna. Således sågs självet som en Gudsbild.
Maharshi och Merton förklarade sin förståelse av självet,
självförverkligande och yttersta verkligheten baserad på sina mystika
upplevelser. Eftersom psykologiska teorier och hypoteser går att framställa
utan empiri, argumenterade uppsatsen att även Mertons och Maharshis
utsagor kan vara värdefulla då värdet sitter i vilken reell funktion det har
för människor. Eftersom mystikerna inspirerat en hel del människor,
genom att använda religiösa termer för att förklara sin lära, baserad på
religiösa upplevelser, kan de istället för att vara vanliga psykologer
beskrivas som religiösa psykologer.

Ytterligare forskning inom mystik i den jämförande metoden skulle kunna
göras för framtida projekt. Genom jämförelser av andra mystiker
tillhörande andra religiösa traditioner (islam, judendom, buddhism o.s.v.)
kan kunskap om mystik som helhet bli större. Även jämförelser av mystik
utifrån ett generellt perspektiv (muslimsk mystik, judisk mystik m.m.) kan
upplysa om centrala förståelser av livet som kommer från mystika
upplevelser inom religiösa traditioner. Den psykologiska infallsvinkeln
kan justeras utefter andra psykologer än Jung (t.ex. Freud) eller andra
psykologiska skolor än den psykoanalytiska såsom det kognitiva
perspektivet.
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