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Abstract 
 

eten och individuationsprocessen med 

utgångspunkt från C. G. Jungs definitioner. 

       Begrepp icitet introducerade C G Jung år 1951. Denna princip förenar 

händelser på ett akausalt sätt. Synkronicitet är enligt C G Jung ett sammanträffande 

kronistiska händelserna gör att vi måste 

satsen redogör jag även för skillnaden mellan projektion och 

 

 
Den här uppsatsen är en studie i synkronicit

et synkron

av ett inre subjektivt tillstånd som sammanfaller med ett yttre skeende som står i di-

rekt beröring med det inre tillståndet. De syn

se världen som ett enat fält vari ens egna upplevelser och handlingar i grunden 

hänger samman med andras erfarenheter och ageranden. Meningen är unik och 

specifik för just den eller de personer som är inblandade. Den är på det psykiska och 

emotionella planet.  

      Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en ökning eller minsk-

ning av synkronicitet beroende på var vi står i individuationsprocessen, om man kan 

påverka synkronicitet tillfällena och om vissa har mera eller mindre av dessa sam-

manträffanden. I upp

synkronisering. 

 

Nyckelord: Jungiansk psykologi, synkronicitet, individuationsprocessen, C.G Jung 

analytisk psykologi 
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1. Inledning: 
 
 

Mitt intresse för synkronisering började i mitt eget liv. Ibland upptäckte jag att det in-

träffade händelser som jag kunde härleda till drömmar jag drömt eller att det var hän-

delser som inträffade i mitt liv som hade betydelse för mig och som påverkade mig 

starkt. Att det även var något större sammanhang som omfattade dessa tillfällen 

kändes självklart. Men det jag även märkte var att när jag började tänka på dessa 

samband och vilken betydelse de hade så försvann de. Det var som att min 

egen ”medvetna” kontroll fick dem att upplösas. Det har fått mina funderingar till om 

synkroniseringarna säger mer om min livsprocess än mina medvetna önskningar. Att 

man ska förlita sig på att individuationsprocessen är närvarande som en livsprocess 

där den själv vet vad som är för mig det mest väsentliga i ett större sammanhang. 

Det är början till det som fått mig att intressera mig för synkroniseringar och dess in-

flytande över ens individuation. 

       Eftersom min B-uppsats handlade om synkronisering och ”sann drömmar”. Så 

har jag har valt att inte ha med det intresset i uppsatsen. 

 

 

2. Syfte och frågeställning 
 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en ökning eller minskning av 

synkronicitet beroende på var vi står i individuationsprocessen. De frågeställningar 

jag försöker besvara är: 

 

• Påverkas uppkomsten av synkronisering i var vi står i individuationsproces-

sen? 

• Kan vi påverka ett tillfälle av synkronicitet? 

• Vad är skillnaden mellan projektioner och synkronisering? 

• Kan otänkta tankar bidra till synkroniseringar? 
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3. Material och metod: 
 

 

Inom metodläran skiljer man på kvantitativa metoder och kvalitativa. I den kvantitativa 

metoden utgår man från det som är mätbart, det associeras med det ”objektiva”. I 

kvantitativa undersökningar använder man deduktiva undersökningar, man utgår från 

en teori eller hypotes som sedan provar materialet på. Den kvalitativa metoden byg-

ger på det subjektiva, man redovisar data som har kvalitativa aspekter. I kvalitativa 

undersökningar använder man en undersökning som heter induktion eller abduktion 

– det menas att man utgår från en redan samlad data samling för att därifrån dra 

slutsatser.1 Den kvantitativa metoden skiljer sig åt genom att den samlar in fakta och 

studerar dess relationer i olika uppsättningar av fakta. Genom att mäta och använda 

tekniker av naturvetenskaplig karaktär kan metoden ge kvantifierbara och ibland ge-

neraliserbara slutsatser. Målet för en forskare som använder sig av en kvalitativ me-

tod är insikt snarare än statistisk analys. Kvalitativa forskareifrågasätter användning-

en av en ”vetenskaplig” inställning och de har starka dubier av existensen av ”sociala 

fakta”, när det gäller undersökningar som har med människors uppfattningar och 

upplevelser att göra. Men det finns exempel på forskare som använder kvalitativa 

tekniker i sin kvantitativa forskning och tvärtom.2

      Textstudier ligger till grund för min undersökning och jag har valt att använt mig 

av den kvalitativa metoden. Detta eftersom den passar bra då jag framförallt intresse-

rat mig av att se till helheten, strukturen och de sammanhang som ligger till grund för 

synkronisering. 

 

 

4. Disposition 
 

Efter bakgrunden ger jag en förklaring till olika Jungianska begrepp som har betydel-

se för förståelsen av uppsatsen. Där har jag fokuserat på individuationsprocessen, 

typologin, arketyper, komplex, projektioner och motsatsernas förening i det mänskliga 

psyket. Sedan har jag tagit upp det psykoida och synkroniseringen. Slutligen har jag 

sammanfattningen och slutsatsen där jag besvarar uppsatsens frågeställningar. 

                                                 
1 Starring, Svensson, kvalitativ metod och vetenskapsteori, 1994, s 19-23 
2 Bell J, Introduktion till forskningsmetodik. 2000, s.15. 
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5. Bakgrund 
 

 

År 1951 introducerade C G Jung begreppet synkronicitet. Denna princip förenar hän-

delser på ett akausalt sätt. Vilket menas att det sker utifrån den subjektiva menings-

fullheten i sammanträffandet och inte i termer av orsak och verkan. Det är ett sätt att 

tänka som inte skiljer den fysiska världen från inre psykiska händelser.               Uni-

us mundus är ett uttryck som ofta förekommer i samband med Jungs begrepp, det är 

latin och betyder ”en värld”. Man ska betrakta världen som ett enhetligt fält, där sub-

jekt och objekt i grunden är ett.  Den emotionella faktorn spelar en viktig roll i dessa 

händelser och att meningsfulla sammanträffande tycks vila på en arketypisk grund. 

Den känslokvalitet som en synkroniserande händelse skapar och den psykiska ener-

gi som den framkallar har sina rötter i det skikt av den psykiska förbindelsen som 

Jung kallar det kollektiva omedvetna. 

      Jung räknade upp tre kategorier av synkrona händelser. 

De första kännetecknas av betydelselikheten mellan en inre tanke eller känsla och en 

yttre händelse. Den andra typen av synkronicitet gäller personer som har en inre vi-

sion eller dröm om en händelse som inträffar långt borta och senare visar sig att den 

verkligen hänt. En tredje typ av synkronicitet gäller personer som har förutsägande 

drömmar, visioner eller helt enkelt en föraning om något slags händelse som faktiskt 

ägt rum som förutsett vid ett senare tillfälle. 

Synkroniska händelser har i allmänhet fyra särdrag: 

       De är akausalt förknippade det vill säga de hänger inte samman genom orsak 

och verkan. De återföljs alltid av en djup emotionell upplevelse, vanligen samtidigt 

med händelsen men inte alltid. Den synkroniska erfarenhetens innehåll är symbolisk 

till sin natur och oftast är dessa sammanträffanden i nära samband med betydande 

övergångar.3Idén om den akausala sambandet utmanar känslan av att ha kontroll 

och även att sambandet mellan händelser även om den fysiska världen inte är skild 

från den inre, psykiska världen. ”Inre” fenomen som känslor, värderingar, tankar, 

drömmar, intuition, längtan och så vidare, kan ha nära samband med ”yttre” händel-

ser som telefonsamtal, presenter, umgänge, kärleksaffärer m.m. 4 

                                                 
3 Robert H. Hopcke, Slump och synkronicitet, s.35 
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6.1 Individuationprocessen: 
 
 
Individuation är en process och inte ett tillstånd, och den förblir alltid ett ideal utan att 

fullbordas. 

        Enligt Jung utgör det kollektiva omedvetna källan till psykisk utveckling och för 

den psykiska hälsan så ska man etablera ett fungerande förhållande mellan de med-

vetna och de omedvetna existensplanen. När det medvetna och det omedvetna – det 

individuella jag komplexet och självets arketyp – har ett fungerande förhållande kan 

man sammanfatta känslan av sin unika individualitet och sin förbindelse med den 

större upplevelsen av den mänskliga existensen, individuation. Psyket har en benä-

genhet att utveckla sig mot helhet och balans, det är typiska jungianska postulatet 

vilket även motsatserna är som måste förenas i den mänskliga själen. Ett av huvud-

syftena med analysen är enligt Jung att befrämja individuationsprocessen, framförallt 

på det arketypiska planet. Jung betraktade individuationen huvudsakligen som en 

fråga om psykisk utveckling i ens senare hälft av livet.4

        Det beror på individen vilken form individuationsprocessen tar, vilken stil den har 

och hur regelbundet eller ojämnt den äger rum. Det finns vissa bilder som uttrycker 

det centrala i individuationsprocessen, t.ex. resa, död, återfödelse samt initiations-

symboler. Jung ansåg att det var under andra hälften av livet som jagdifferentiering-

en, den personliga identiteten och att koncentrera sig på frågor som rör livets mening 

och högre världen inträffade. Men denna begränsning accepteras inte av alla analy-

tiska psykologer. 5

         Symbolerna och bilderna uppträder oberoende av jaget, som sedan försöker 

integrera dem. För analysen innebär det att framsteg kan nås genom 6att man jäm-

nar vägen för symboler och bilder som härrör för självet och som beledsagar indivi-

duationsprocessen. 

 

 

                                                 
4 Robert H Hopcke, Jungs psykologi, 1989, s. 71-72 
5 Samuels Andrew, Jung och post-jungianerna, 1994 s 147 
6 Andrew Samuels, Jung och post-jungianerna, 1994, s 149 
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6.2. Typologin: 
 
 
Enligt Jungs typologi finns det attitydstyp och funktionstyp. Det finns två attitydstyper: 

extrovert där individens libido tenderar att riktas från individen själv mot objekt i den 

yttre verkligheten och introvert, där individens libido tendrar att riktas från objektet i 

den yttre verkligheten mot individen själv. 

  Det finns fyra funktionstyper av vilka två rationella typerna är tänkande och kännan-

de. Termen rationell används därför at båda dess funktioner använder normer för 

strukturering och beslut. Tankefunktionen strukturerar och beslutar enligt reglerna för 

analys och logik. Känslofunktionen strukturerar och beslutar på ett grundval av vär-

dena och individuella värden. De två irrationella funktionerna i Jungs system är intui-

tion och förnimmelse. Termen irrationell används därför att de här funktionstyperna 

inte i första hand beslutar utan i första hand upplever. Den intuitiva typen fungerar 

primärt enligt personens omedvetna erfarenheter och perception, denna immateriella 

värld av symboler och bilder använder den intuitiva som grundval för handling och 

upplevelser. Den förnimmande typen fungerar i första hand genom upplevelsen av 

den konkreta fysiska världen, en jordnära känsla av sin egen existens och sin exi-

stens i världen7

 

 
6.3. Arketyper: 

 
 
En arketyp är en typos (något präglat), en fast avgränsad anordning av arkaisk ka-

raktär, som till både sin form och mening rymmer mytologiskt motiv.8 Arketyperna 

och det kollektivt omedvetna är beroende av varandra för teoretisk koherens. Termen 

arketyp har sitt ursprung från kyrkofädernas skrifter som en förklarande omskrivning 

för Platons eidos. Arketypen liknar en psykisk gjutform i vilken den individuella och 

kollektiva upplevelsen hälls och tar form, men är ändå skild från symbolerna och bil-

derna i sig. I denna mening är Jungs begrepp om arketyperna den psykologiska mot-

svarigheten till Platons form eller eidos. 

                                                 
7 Robert H Hopcke, Jungs psykologi, 1989, s. 58 
8 Jung. C. G. Den analytiska psykologins grunder, s. 47 
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Från 1946 skilde Jung mellan arketyper och arketypiska bilder. Vissa ar-

ketyper beskrivs med hänvisning till deras symboliska eller bildmässiga manifestatio-

ner. Jung talar om arketypernas anima – animus, det gudomliga barnet, den stora 

modern, den vise mannen, tricksern och kore eller jungfrun, arketyper vars innehåll 

är antropomorft och vars personifikation är nödvändig för att få in mönstrets psykiska 

kraft i medvetandet och vidga medvetenheten och öka den individuella mognaden. 

Arketyper för helhet och pånyttfödelser är mindre antropomorft, mindre personifierat. 

Jung kallar dessa arketyper för transformation, ”typiska situationer, platser, mål och 

medel som symboliserar transformationen ifråga”. 9

      Arketyper visar en inbyggd polaritet mellan positiva och negativa aspekter hos 

upplevelsen och känslor. Den arketypiske fadern t ex kan delas upp i den stödjande, 

hjälpande, starke och beundrade fadern å ena sidan och den tyranniske, domineran-

de, kastrerande fadern å den andra. Fadersbilden beror på hur yttre erfarenheter 

förmedlar den arketypiska bilden. När individen utvecklas normalt hindrar denna för-

medling en alltför extrem koncentration på ena sidan av den skala som löper mellan 

positivt och negativt. Den hjälper då jaget att tåla ambivalenta känslor och att erkän-

na både kärlek och hat.10

      Arketyperna kan verka som skapande eller destruktiva krafter i vår själ: skapan-

de, när de inspirerar till nya idéer, destruktiva när dessa samma idéer stelnar till 

medvetna fördomar, som hindrar fortsatta upptäcker.11Arketyper utvecklar numinösa 

verkningar som yttrar sig som affekter. Dessa affekter lyfter upp det innehållet som 

ställs fram för medvetandet till klarhet, men fördunklar samtidigt resten av medvetan-

de fältet. Det leder till nedsatt orientering i yttervärlden och därmed också en relativi-

sering av tid och rum. I de ögonblick då emotionsladdat arketypiskt innehåll ovanligt 

starkt påverkar medvetandet brukar synkroniseringsföreteelser uppträda. I individens 

yttre omgivning inträffar konkreta händelser vilkas innebörd har ett samband med 

innebörden av det inompsykiska innehåll som ungefär samtidigt konstelläras. En ak-

tiverad arketyp uppträder då som en hel ”situation” eller en atmosfär med ”i rum och 

tid oklar avgränsad utsträckning” som omger människan.12 Jung tänkte sig arkety-

perna som ambivalenta, potentiellt positiva och negativa. Psykologisk mognad sker 

endast när man försöker bli medveten om innehållet i arketyperna och upprättar ett 
                                                 
9 Jung, C. G, The collected works, s 80 
10 Andrew Samuels, Jung och post-jungianerna, 1994 s. 52-53 
11 Jung, C. G, Människan och hennes symboler, 1995 s.304 
12 Von Franz Marie-Louise, Själens speglingar, 1990 s 107 
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förhållande mellan ens medvetna liv och den arketypiska nivån i den mänskliga tillva-

ron. Alla arketyper har ljusa och mörka sidor. 

 

 

6.4. Arketypiska gestalter: 
 
 
      Persona är en sida av det personliga och kollektiva psyket och härstammar från 

det latinska ordet för skådespelarmask. Persona är den del av personligheten som 

utvecklas och används i vårt växelspel, vårt medvetna yttre ansikte, vår sociala 

mask. 

     Skuggan de obehagliga och omoraliska sidorna av oss själva, som vi inte vill ska 

finnas eller inte har några effekter på vårt liv. Den faller ofta ner i det omedvetna eller 

undertrycks, där den fortsätter att arbeta och skapar olika neurotiska eller tvångs-

mässiga beteenden. Man kan även projicera skuggan på andra, varigenom vi tillskri-

ver andra människor de obehagliga, motbjudande egenskaper som vi vill förneka hos 

sig själv. 

      Anima – Animus är de kontrasexuella arketyperna som uttrycker det feminina i 

mannen och det maskulina i kvinnan och de fungerar som en bro eller förbindelse 

mellan det medvetna och det omedvetna. En av dess huvudaspekter i individua-

tionsprocessen är att ”viga” de två könen inom oss.13

      Självet den innersta av arketyperna och den mest centrala arketypen, den som 

strukturerar den övriga arketypiska erfarenheten. Enligt Jung har varje människa ur-

sprungligen en helhetskänsla, en stark och fullständig känsla av ett ”själv”. Ur detta 

själv – som är det totala psyket – framgår, allteftersom individen växer upp, individu-

ella egomedvetandet. Egot måste ständigt gå tillbaka och rätta till förhållandet till 

Självet, för att psykets hälsa ska kunna bevaras.14

      Modern denna arketyp är viktig och universell i människans liv det gör att det 

finns ett rikt bildspråk kring den i många kulturer. Eftersom modern är källan till allting 

tycks även modern psykiskt sett gett upphov till allting inom oss i all sin mångfald och 

rikedom. 

                                                 
13 Pascal Eugene, Jung i våra liv, 1998, s 194 
14 Jung, C. G, Människan och hennes symboler, 1995 s. 128 
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      Fadern är vid sidan av hjälten och den vise gamle mannen en av de maskulina 

arketyperna 

      Perur – det gudomliga barnet, barnet inom oss alla, Puer är mer än bara ett barn, 

han är också gudomlig och representerar på så sätt hjältens föregångare, det lilla 

barnet som ofta är övermänskligt eller utrustade med enastående gåvor i späd ålder. 

      Kore – jungfrun komplexiteten i denna arketyp avspeglas i de många associatio-

nerna till hennes namn. Hennes mångfald av roller i den grekiska mytologin – jungfru, 

dotter, fru och drottning i underjorden – avspeglar sig i Jungs variationsrikedom när 

det gäller hans beskrivning av denna gestalt utifrån sitt arketypiska perspektiv. 

      Hjälten är en universellt närvarande gestalt i mytologin. Jung tolkade att hjälten är 

en arketyp i det kollektiva psyket och att denna arketyp var den som oftast identifie-

rades med människans långsamt framväxande jag medvetande. Att bli medveten om 

det skugglika mörkrets rike, det omedvetnas region som ligger under den ljusa upp-

fattning vi har om oss själva, är som hjältens nedstigning i underjorden – en oundvik-

lig uppgift fylld av faror men som måste slutföras om vi ska växa som individer. Hjäl-

temyten är en det första stadiet av psykets utveckling. Den tycks genomgå en fyrfal-

dig cykel, genom vilket egot försöker uppnå sin relativa självständighet i förhållandet 

till det ursprungliga helhetstillståndet. Hjältemyten är inte någon garanti för att frigö-

relsen äger rum. Den visar betingelsen för att den kan äga rum, så att egot kan nå 

medvetande.15Den vise gamle mannen egenskaper som tillskrivs arketypen är kun-

skap, eftertanken, insikt, visdom, skarpsinne och intuition. Han är en universell ge-

stalt i den stora skatt som världens religioner och mytologier utgör. 

      Tricksern Han som vänder på steken för de högdragna, upptågsmakaren, källan 

till omkastningar och därmed källan till omvandling och förändring. En maskulinets 

arketyp vars existens kullkastar balansen i det jagdominerade medvetandet, hur den 

får våra medvetna intentioner på skam, hur den spelar vår uppblåsthet smärtsamma 

spratt och på så sätt ger oss impulser till omvandlig och förändring.16

 

 

                                                 
15 Jung, C. G, Människan och hennes symboler, 1995 s. 128-129 
16 Robert H. Hopcke, Jungs psykologi, 1989, s. 91- 133 
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6.5. Komplex: 
 
 
Ett komplex är när en arketypisk kärna och personliga upplevelser blandas och för-

enas, och vi känner oss eniga med våra komplex. Ibland upplever vi komplexets in-

nehåll bara när det projiceras. Komplex består av komponenter enligt Jung, som är 

grupper av psykiska framställningar och de speciella känslor som är förbundna med 

dessa framställningsgrupper. Komplexen kan vara omedvetna, bortträngda till följd av 

det smärtsamma i den till komplexet bundna känslan eller det oacceptabla i föreställ-

ningarna. De kan göras medvetna och delvis lösas upp. Varje komplex har element 

som är förbundet med det personliga omedvetna och det kollektivt omedvetna. En 

störd relation till modern kan resultera i ett moderskomplex. Det är då en grupp av 

föreställningar, medvetna eller omedvetna, om modern med en viss känsla förbundet 

med den gruppen av modersbilder. Men den redan tidigare existerande arketypen 

moder som finns i det kollektivt omedvetna kan förvrängas, förstärkas eller modifiera 

både känslobetoningen av individens moderskomplex och det som detta represente-

rar. Komplexen är liksom arketyperna potentiellt både positiva och negativa.17

 

 

6.6. Projektioner: 
 
 

Jung tolkade begreppet projektion i dess vanliga mening, dvs. att man omedvetet 

tillskriver andra människor egenskaper, känslor eller tankar som man själv har, men 

även att psyket kontinuerligt visar för individen det som existerar inom honom eller 

henne men som inte tidigare medvetandegjorts eller integreras. Projektioner fyller på 

detta sätt en helhetsskapande funktion i psyket då den presenterar möjligheter till 

integrering av motsatser som splittras och projiceras på andra ting och människor. I 

en analys är det viktigt för individuationsprocessen att skilja mellan det som projice-

ras på andra och de egna inre egenskaperna och processerna. Målet är att dra tillba-

ka de projicerade egenskapernas kraft från andra och integrera dessa sidor i den 

egna självkänslan. 

                                                 
17 Robert H. Hopcke, Jungs psykologi, 1989, s 27 
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6.7. Motsatsernas förening i det mänskliga psyket: 
 
 
Jungs symbolbegrepp förenar både det manifesta, mätbara och rationellt formulerba-

ra med det mångdimensionella, mångtydliga och outtömda. Jung uppfattar en levan-

de symbol som bäst möjliga uttrycket för någonting anat men ännu inte helt känt. 

Symbolen består alltid av en känd eller rationell del och en okänd eller irrationell del, 

som är oåtkomliga för förnuftet. Den okända delen av symbolen öppnar sig mot det 

inte åskådliga aspekten av arketypen och mot det kollektiva omedvetna. Den kända 

delen representeras av dess aktuella form, tinglighet eller formulering. Spänningsför-

hållandet däremellan ger symbolen en numinös karaktär, vilket ger det en attraktions- 

och fascinationskraft som. Så småningom upptäcker man objektets verkliga kunskap, 

då blir det okända medvetandegjort och symbolen förlorar sin attraktionskraft 

och ”dör”. Symbolbegreppet beskriver i själva verket en process som inkluderar parti-

cipation mystique, projektion, uppvaknande eller revidering av projektionens innehåll, 

separation mellan projektionen och tinget, nytt perspektiv på symbolen, ökad kun-

skap om tinget, samt uttömning av symbolens energi genom hela omvandlingen i 

kunskap, alltså symbolens ”död” 18. 

 

 

6.8. Det Psykoida: 
 
 

Det psykoida är enligt Jung det djupaste och mest elementära nivån hos psyket. 

1947 gav Jung detta område namnet det psykoda omedvetna för att skilja det från 

alla andra områden av det omedvetna Det psykoida omedvetna är en ordnande kraft 

av ursprunglig art, dess manifestationer kan inte direkt uppfattas, eller ”skildras”. I det 

psykoida omedvetna kan vi hypotetiskt tänka oss ursprunget till sådana grund-

läggande varseblivningskategorier som smärta och lust.  . 

      Han hade fört ihop psykologin, beteende, biologi och ande i ett system, sedan 

skulle han infoga även materien i sitt system, då gav det bilden av en enhetsvärd, en 

unus mundus. 19I unus mundus formulerar Jung tanken på att allt inte lyder under 

                                                 
18 Gieser S. Den innersta kärnan, 1995, s. 317 
19 Andrew Samuels, Jung och post-jungianerna, 1994, s 51 
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samma norm utan mera att varje skikt i tillvaron har ett intimt samband med alla. 

Jungs syn är holistisk. Han jämförde individens utveckling mot enhet med världens 

utveckling och hans idéer om självet och hans spekulationer om universum hör ihop. 

Enligt honom är observatören medverkande i processen, det gör att subjekt och ob-

jekt delvis sammanfaller, det är det som skiljer den psykologin från andra vetenska-

per. 

      Jungs koncept psykoid hänvisar till den latenta och omedvetna meningen som 

existerar i alla ämnen eller substanser inte bara i människans psyke. Konceptet av 

psykoid är idén att mening existerar a priori, och är naturlig eller inneboende i materia 

liksom i själ. Konceptet uppstår som konceptet av synkronicitet från observerade fe-

nomen där inte någon förklaring är tillgänglig i termer av intellektuella koncept. Det 

psykoida konceptet ger oss en innebörd att meningen inte kan bindas bara till hjär-

nan. 20Enligt Jung är meningen en objektiv existens, och är inte bara en subjektiv 

skapelse. Den objektiva meningen existerar både i ämne och själen, den är i sin out-

tryckta form omedveten och kollektiv och det är därför möjligt att se meningen i arke-

typens termer.21 Även att den emotionella faktorn spelar en viktig roll. Då det psykoi-

da har mening och mönster i tingen som är av a priori mening och ett a priori mönster 

som är omedvetna kan det inte bli omtalat som om man vet allt om det. 

 

 

6.9. Synkronicerings tillfällen: 
 
 
Den högsta och vanligaste symbolen för Självet är ett föremål av oorganisk materia,. 

Det var under studiet av ouppklarade och odefinierade sammanhang som Jung in-

förde ett nytt begrepp som han kallade synkronicitet. Med denna term menas ”ett 

meningsfullt sammanträffande” av yttre och inre händelser, utan kausalsammanhang. 

När Jung iakttog sådana meningsfulla sammanträffande i en människas liv, visade 

det att en arketyp spelar en viss roll i den drömmandes omedvetna. Ett exempel är 

det när en har gått och köpt en blå klänning och affären av misstag har levererat en 

svart, just samma dag som en nära släkting till denne har dött, då är det ett menings-

fullt sammanträffande. Mellan dessa händelser finns inte orsakssammanhang, men 

                                                 
20 George Bright, synchronicity as a basis of analytic attitude, 1997,s 618-619 
21 ibid., 621 
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det finns ett samband mellan dem genom den symboliska innebörden som den svar-

ta färgen har fått i vårt kulturområde. I detta fall skulle personen som fått tillsänt sig 

den svarta klänningen, vid samma tid kunnat ha en dröm om döden som tema. Det är 

som den verksamma arketypen manifesterade sig på samma gång i yttre och inre 

händelser. Den gemensamma nämnaren är ett symboliskt uttryckts budskap, i detta 

fall ett dödsbud.22

      Varje synkronisk händelse har en stark ingrediens av mening, som inte kan kalky-

leras. Meningen är unik och specifik för just den eller de personer som är inblandade. 

Den finns inte på det materiella, matematiska planet, utan på det psykiska och emo-

tionella. Det är just meningsfullheten som gör att slumpen bryter sig ut ur det statis-

tiska matematikens tankerum, och förvandlas till synkronicitet. Ett dubbelt sätt att re-

agera inträffar då det första omedelbara emotionella reaktionen är en självklarhet och 

naturlig som man känner som sedan hinns ikapp av intellektet som undrar och försö-

ker tolka det som hänt.23

      Synkroniska händelser åtföljer nästan alltid de avgörande faserna i individua-

tionsprocessen.24

      När ett synkronicitet fenomen inträffar avbryts det normala psykiska tillstånd av 

ett annat tillstånd. I vilket en eller flera yttre händelser, som uppträder utanför det 

normala tillståndet och upplevs som till sin innebörd parallella till det subjektiva till-

ståndet.25Lever man i fullständig överenskommelse med den psykiska energins rytm 

och med dess regulator, Självet, inträffar inga projektioner mer för man ser verklighe-

ten utan illusioner och läser hela tiden meningen i alla synkronistiska händelser som 

inträffar i ens omgivning. Man lever i Självets kreativa ström eller rentav själv blivit till 

denna ström. Om man förblir i kontakt med den psykiska energins progressiva ström-

riktning som styrs av Självet upplever man inga anpassningsstörningar mer eller pro-

jicerar inte i ordets snävaste bemärkelse, utan håller sig i centrum för den fyrfaldiga 

spegelreflektionen.26

      I ett akut psykiskt tillstånd (emotionellt, depression, chock osv.) befinner man sig i 

ett tillstånd av stark emotionell upprördhet, och då blir en arketyp i det omedvetna, 

eller kollektivt omedvetna mycket starkt aktiverad, då är även tröskeln till det kollekti-

                                                 
22 Jung, C. G, Människan och hennes symboler, 1995 s.211 
23 Cederquist Jan, slumpen är ingen tillfällighet, 2005, s 29-30 
24 Jung, C. G, Människan och hennes symboler, 1995 s.211 
25 von Franz, Marie-Louise, själens speglingar, 1990, s. 214 
26 von Franz, Marie-Louise, själens speglingar, 1990, s. 217 
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va omedvetna lägre, då inträffar ofta synkroniska händelser.27Om man lugnar jag 

medvetandet, inrikta sig på andningen och utestänga allt annat, så kan självet tränga 

igenom de yttre skikten av vårt vara. När den inre harmonin får vara, så reflekteras 

den tillbaka på oss genom yttervärlden. Synkronisering går inte att fatta enbart med 

intellektet, utan man måste använda funktionen intuition som varseblir realiteter som 

de fem sinnena inte registrerar.28 Personer med kreativ förmåga tillhör också den 

som har lättare tillgång till detta. Om en tillräckligt mental utveckling har utvecklats 

blir förmågan att tolerera en transcendent upplevelse utan att söka primitivt försvar. 

Vissa har en förmåga att uppleva synkroniska händelser som för dem i deras krets-

bara. En kreativ förmåga där intuitionen är mera upptränad ger en förmåga att kom-

ma i kontakt med transcendenta aspekter av upplevelser samtidigt som de har ett 

förhållande till sina synkroniseringshändelser. 

 

 

6.10. Amplikation som hjälp att förstå synkronicitet effekten: 
 
 

Jung skriver i ett brev till Michael Fordham juli 1955 att synkroniciteten säger oss en 

del om den psykoida faktorn, den omedvetna arketypen och inte dess medvetna re-

presentation. Eftersom arketyper har en tendens att samla passande former av ut-

tryck runt sig själv kan dess natur bäst förstås när man imiterar och stöder sin riktning 

genom amplifikation. Jung menar att den spontana och artificiella amplifikationen är 

analog med synkroniciteten.29Amplifikation är en sorts högt utvecklad analogi, där 

man med hjälp av t ex myter, sagor eller riter belyser det kliniskt sett kanske avgö-

rande ett fragment – ett enda ord, en drömbild, eller en fysisk förnimmelse. Om det 

kliniska fragmentet aktiverar kunskap som redan finns hos analytiker eller patienten 

kan de tolka materialet. Amplifikation kan med hjälp av ett känt mytologiskt motiv i det 

kollektivt undermedvetna göra dynamiken medveten.30

 

                                                 
27 von Franz, Marie-Louise, själens speglingar, 1990, s. 215 
28 Pascal Eugene, Jung i våra liv, 1998 s.252 
29 Jung, C.G, The collected works, 1989, s.508 
30 Samuels Andrew, Jung och post-jungianerna, 1994, s 27 
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6.11. Skillnaden mellan projektioner och synkroniska händelser 
 
 

Skillnaden mellan projektioner och synkroniska händelser är att den psykiska energin 

i projektionen börjar gå tillbaka från objektet som den strömmade mot och som fram-

kallade den psykiska föreställningen. Energin strömmar tillbaka till subjektet antingen 

därför att den stöts tillbaka av det yttre objektet (t.ex. obesvarad kärlek) eller därför 

att den helt enkelt strömmar tillbaka utan att man kan se någon orsak till det. Många 

gånger åstadkommer psykets inre självstyrning detta för att ladda upp ett annat ob-

jekt eller den inre potentialen. Vid ett synkronicerings blir en arketyp stundom ”hög-

explosivt” i det omedvetna, något som, enligt Jung, särkilt inträffar när medvetandet 

inte ser någon utväg ur en livssituation av något slag eller ingen lösning på ett pro-

blem. Vid projektionen är det energins ostörda återflöde in i det inre, från jaget, till 

Självet: dvs. re-flexio, som är blockerad. Vid synkronicitet händelsen är det energins 

ström från Självet till jaget eller dags-medvetandet som hindras, dvs. ett ”förverkli-

gande” blockeras. Vid projektion rör sig den psykiska energin tillbaka till subjektets 

omedvetna och vid synkronicerings fenomenet strömmar det från det omedvetna i 

riktning till jaget för att leda det till en kreativ upptäckt. Därför kallar Jung också syn-

kronicerings händelsen för skapelseakter i tiden. De visar på att den upplevande 

borde förverkliga något som är i det omedvetna.31

 

 

6.12. Synkroniseringen av tidig barndoms känslor 
 
 

Synkronisering kan bli använt som ersättning för tankar, ”proto-thoughts” av grekis-

kan, protos som menas före. I tidig barndom, när allt är okänt då är känslor av hjälp-

löshet bundna. Senare kan denna hjälplöshet och rädsla för det okända som medför 

förändring resultera i en drivkraft som ger mening till dessa sammanträffande. 

Förmågan att tänka är baserad på kapaciteten att innehålla och behålla emotioner 

som utvecklas i tidig barndom genom ett emotionellt förhållande med modern. 

Den ”råa” emotionella uttrycket kan inte användas för tänkande utan är användbart 

                                                 
31 von Franz, Marie-Louise, själens speglingar, 1990, s. 217 
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endast för aktion som projektion. Jung såg de otänkta tankarna som energi där psy-

kiska händelser skulle påverka material objekt eller skapa psykiska kroppar i en plats 

där ingen substans existerat före. Energin av känslors tankar liknar Einsteins före-

ställning av substans och energi som kan bli transformerad till given massa. Från det 

perspektivet kan en projektion bli sedd inte bara som en fantasi utan som en möjlig-

het att påverka en riktig händelse. 

      Intensivt motstånd till smärtan av mental utveckling kan vara ett bidrag för 

mottagligheten till synkronicitet liksom känslor som är projicerad och splittrade från 

medvetenheten. Detta kan relatera till Jungs uttalande att när energin från det med-

vetna är lägre genom aktiviteten av en arketyp, så är energin av det omedvetna för-

höjd och det omedvetnas flödesinnehåll mera beredd för medvetenhet. På samma 

gång kan förhöjd medvetenhet av omedvetet innehåll även främja medvetenheten av 

en underliggande enhet av vilken vi är omedveten om. På en primitiv nivå kan man 

fångas i ett komplex av häftiga projektioner, introjektioner och återprojektioner.32

 

  

7. Sammanfattning: 
 
 
Synkronicitet är enligt C G Jung ett sammanträffande av ett inre subjektivt tillstånd 

som sammanfaller med ett yttre skeende som står i direkt beröring med det inre till-

ståndet. Ett sammanträffande som inte kan frekveras utifrån en kausal betraktelse 

sätt. Synkronicitet utmanar känslan av kontrollen som det kausala tänkandet inger, 

den innebär även att idén om det a-kausala sambandet mellan händelser inte skiljer 

den fysiska världen från den inre psykiska världen. Våran känsla av kontroll och skil-

jelinjen mellan den subjektiv och objektiv verkligheten tillhör den linjära synen på ti-

den. Det a-kausala samband mellan händelser gör att det viktiga är vad som hände 

och vad det hade för mening, än när det hände mig. De synkronistiska händelserna 

gör att vi måste se världen som ett enat fält vari ens egna upplevelser och handlingar 

i grunden hänger samman med andras erfarenheter och ageranden. Individuations-

processen är den process som är grunden för människans själsliga mognad och te-

rapins huvudsyfte.  Individuationsprocessen fullbordas aldrig utan pågår hela livet. 

                                                 
32 Reiner Annie, Synchronicity and the capacity to think: a clinical exploration, 2006, s. 553-573 
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      När det medvetna och det omedvetna – det individuella jag komplexet och själ-

vets arketyp – har ett fungerande förhållande kan man sammanfatta känslan av sin 

unika individualitet och sin förbindelse med den större upplevelsen av den mänskliga 

existensen, individuation. Psyket har en benägenhet att utveckla sig mot helhet och 

balans och motsatser som måste förenas i den mänskliga själen. Symbolerna och 

bilderna uppträder oberoende av jaget, som sedan försöker integrera dem. För ana-

lysen innebär det att framsteg kan nås genom att man jämnar vägen för symboler 

och bilder som kommer för självet och som berikar individuationsprocessen. 

      Jungs koncept psykoid hänvisar till den latenta och omedvetna meningen som 

existerar i alla ämnen eller substanser inte bara i människans psyke. Konceptet av 

psykoid är idén att mening existerar a priori, och är naturlig eller inneboende i materia 

liksom i själ. 

       Enligt Jungs typologi finns det attitydstyp och funktionstyp. Det finns fyra funk-

tionstyper av vilka två rationella typerna är tänkande och kännande. Den intuitiva här 

till den irrationella funktionstyp och är den som har en lättare tillgång till sina egna 

omedvetna erfarenheter och perception, till sin immateriella värld av symboler och 

bilder och använder detta för handling och val. Till den irrationella hör även den för-

nimmande funktionstyper. 

      Från 1946 skilde Jung mellan arketyper och arketypiska bilder. Jung talar om ar-

ketypernas anima – animus, det gudomliga barnet, den stora modern, den vise man-

nen, tricksern och kore eller jungfrun, arketyper vars innehåll är antropomorft och 

vars personifikation är nödvändig för att få in mönstrets psykiska kraft i medvetandet 

och vidga medvetenheten och öka den individuella mognaden. 

      Arketyperna kan verka som skapande eller destruktiva krafter i vår själ: skapan-

de, när de inspirerar till nya idéer, destruktiva när dessa samma idéer stelnar till 

medvetna fördomar, som hindrar fortsatta upptäcker. Arketyper utvecklar numinösa 

verkningar som yttrar sig som affekter. Dessa affekter lyfter upp det innehållet som 

ställs fram för medvetandet till klarhet, men fördunklar samtidigt resten av det med-

vetande fältet. Det leder till nedsatt orientering i yttervärlden och därmed också en 

relativisering av tid och rum. I de ögonblick då emotionsladdat arketypiskt innehåll 

ovanligt starkt påverkar medvetandet brukar synkroniseringsföreteelser uppträda. Ett 

komplex är när en arketypisk kärna och personliga upplevelser blandas och förenas, 

och vi känner oss eniga med våra komplex. Ibland upplever vi komplexets innehåll 

bara när det projiceras, de kan vara omedvetna, bortträngda till följd av det smärt-
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samma i den till komplexet bundna känslan eller det oacceptabla i föreställningarna. 

De kan göras medvetna och delvis lösas upp. Varje komplex har element som är för-

bundet med det personliga omedvetna och det kollektivt omedvetna. Komplexen är 

liksom arketyperna potentiellt både positiva och negativa. 

      Symbolen består alltid av en känd eller rationell del och en okänd eller irrationell 

del, som är oåtkomliga för förnuftet. Den okända delen av symbolen öppnar sig mot 

det aspekten som inte är åskådliga i arketypen och mot det kollektiva omedvetna. 

Symbolbegreppet beskriver en process som inkluderar projektion, uppvaknande eller 

revidering av projektionens innehåll, separation mellan projektionen och tinget, nytt 

perspektiv på symbolen, ökad kunskap om tinget, samt uttömning av symbolens 

energi genom hela omvandlingen i kunskap. Projektioner fyller en helhetsskapande 

funktion i psyket då den presenterar möjligheter till integrering av motsatser som 

splittras och projiceras på andra ting och människor. 

      I en analys är det viktigt för individuationsprocessen att skilja mellan det som pro-

jiceras på andra och de egna inre egenskaperna och processerna. Målet är att dra 

tillbaka de projicerade egenskapernas kraft från andra och integrera dessa sidor i 

den egna självkänslan. 

      Den naturliga effekten av en arketyp och dess amplifikation kan till viss del ge en 

förståelse för synkronicitetens effekten. Jung menar att den spontana och artificiella 

amplifikationen är analog med synkroniciteten Amplifikation är en sorts högt utveck-

lad analogi, där man med hjälp av t ex myter, sagor eller riter belyser det kliniskt sett 

kanske avgörande ett fragment – ett enda ord, en drömbild, eller en fysisk förnimmel-

se. Om det kliniska fragmentet aktiverar kunskap som redan finns hos analytiker eller 

patienten kan de tolka materialet. Amplifikation kan med hjälp av ett känt mytologiskt 

motiv i det kollektivt undermedvetna medvetna göra dynamiken. 

Det psykoida är enligt Jung det djupaste och mest elementära nivån hos psyket. Det 

psykoida omedvetna är en ordnande kraft av ursprunglig art, dess manifestationer 

kan inte direkt uppfattas, eller ”skildras”. I det psykoida omedvetna kan vi hypotetiskt 

tänka oss ursprunget till sådana grundläggande varseblivningskategorier som smärta 

Det var under studiet av ouppklarade och odefinierade sammanhang som Jung in-

förde ett nytt begrepp som han kallade synkronicitet. Det är som den verksamma ar-

ketypen manifesterade sig på samma gång i yttre och inre händelser. Den gemen-

samma nämnaren är ett symboliskt uttryckt budskap. Synkroniska händelser inträffar 

ofta när man har siktet inställt på ett enda mål och inte accepterar något annat. 
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      Varje synkronisk händelse har en stark ingrediens av mening. Meningen är unik 

och specifik för just den eller de personer som är inblandade. Den är på det psykiska 

och emotionella planet. Det är just meningsfullheten som gör att slumpen bryter sig ut 

ur det statistiska matematikens tankerum, och förvandlas till synkronicitet. Synkronis-

ka händelser åtföljer nästan alltid de avgörande faserna i individuationsprocessen. 

När ett synkronicitet fenomen inträffar avbryts det normala psykiska tillstånd av ett 

annat tillstånd. I vilket en eller flera yttre händelser, som uppträder utanför det norma-

la tillståndet, upplevs som till sin innebörd parallella till det subjektiva 

      Vid projektionen börjar den psykiska energin att gå tillbaka från objektet som den 

strömmade mot och som framkallade den psykiska föreställningen. Energin strömmar 

tillbaka till subjektet antingen för att den stöts tillbaka av det yttre objektet eller därför 

att den helt enkelt strömmar tillbaka utan att man kan se någon orsak till det. Många 

gånger åstadkommer psykets inre självstyrning detta för att ladda upp ett annat ob-

jekt eller den inre potentialen. Vid ett synkronicerings tillfälle är en arketyp stund-

om ”högexplosivt” och finns i det omedvetna. Enligt Jung inträffar det ofta när medve-

tandet inte ser någon utväg ur en livssituation eller ingen lösning på ett problem. Vid 

projektion rör sig alltså den psykiska energin tillbaka till subjektets omedvetna och vid 

synkronicerings fenomenet strömmar det från det omedvetna i riktning till jaget för att 

leda det till en kreativ upptäckt. Därför kallar Jung också synkronicerings händelsen 

för skapelseakter i tiden. De visar på att den upplevande borde förverkliga något som 

är finns i det omedvetna. 

      Synkronisering kan bli använt som ersättning för, ”proto-thoughts”, som finns i 

tidiga barndomsåldern. Känslor som inte innehåller tankar, obunden energi av tankar. 

Man återskapar omedvetet t.ex. denna hjälplöshet och rädsla. När en inre situation 

inte blir medveten, händer det utanför en själv. Jung såg dem som effekter av omed-

vetna komplex. Energin av känslors tankar liknar Einsteins föreställning av substans 

och energi som kan bli transformerad till given massa. Från det perspektivet kan en 

projektion bli sedd inte bara som en fantasi utan som en möjlighet att påverka en rik-

tig händelse. Intensivt motstånd för smärtan i den mental utveckling kan vara en fak-

tor i mottagligheten till synkronicitet. Detta kan relatera till Jungs uttalande om att 

energin från det medvetna är lägre genom aktiviteten av en arketyp, så är energin av 

det omedvetna förhöjd och det omedvetnas flödesinnehåll mera beredd för med-

vetenhet. På samma gång kan förhöjd medvetenhet av omedvetet innehåll även 

främja medvetenheten av en underliggande enhet av vilken vi är omedveten om. 
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      I ett akut psykiskt tillstånd (emotionellt, depression, chock osv.) eller mera fre-

kvent, med ett individuellt karaktäriserat genom ett speciellt patologiskt personlighets 

struktur, där tröskeln till det kollektiva undermedvetna är lägre, befinner sig i ett till-

stånd av stark emotionell upprördhet, och då blir en arketyp i det omedvetna, eller 

kollektivt omedvetna mycket starkt aktiverad och då inträffar ofta synkroniska händel-

ser. Personer med kreativ förmåga tillhör också den som har lättare tillgång till detta. 

Om en tillräckligt mental utveckling har utvecklats blir förmågan att tolerera en tran-

scendent upplevelse utan att söka primitivt försvar. Vissa har en förmåga att uppleva 

synkroniska händelser som för dem i deras kretsbara. En kreativ förmåga där intui-

tionen är mera upptränad ger en förmåga att komma i kontakt med transcendenta 

aspekter av upplevelser samtidigt som de har ett förhållande till sina synkronise-

ringshändelser. 

 

 

8. Slutsats: 
 
 
Syftet med den här uppsatsen var att titta på synkroniseringen och individuationspro-

cessen och besvara frågorna: 

 

• Påverkas uppkomsten av synkronisering i var vi står i individuationsproces-

sen? 

• Kan vi påverka ett tillfälle av synkronicitet? 

• Vad är skillnaden mellan projektioner och synkronisering? 

• Kan otänkta tankar bidra till synkroniseringar? 

 

Synkronisering kan föra oss framåt i livsprocessen till individuationen men kanske 

inte alltid på det sättet som vårt medvetande tror är det bästa. Det kan vara djupgå-

ende mönster från vår utvecklingstid med start redan vid spädbarnsålder. Det kan 

ligga vissa blockeringar från den tiden som göra att vi inte kommer vidare i vår ut-

veckling och det kan projiceras ut på vår omgivning. Kanske inte i positiva händelser 

utan sådana händelser som blir en emotionell upprepning av någonting som vi inte i 

tidig ålder har kommit vidare i. En emotionell upprördhet gör att en arketyp i det 

omedvetna, eller kollektivt omedvetna aktiverad och då inträffar ofta synkroniska 
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händelser.  Vid synkroniseringen strömmar den psykiska energin från det omedvetna 

i riktning till jaget för att leda det till en kreativ upptäckt.  Man bör förverkliga något 

som finns i det omedvetna. När det medvetna och det omedvetna – det individuella 

jag komplexet och självets arketyp – har ett fungerande förhållande kan man sam-

manfatta känslan av sin unika individualitet och sin förbindelse med den större upple-

velsen av den mänskliga existensen, individuation. Psyket har en benägenhet att ut-

veckla sig mot helhet och balans och motsatser måste förenas i den mänskliga sjä-

len. Symbolerna och bilderna uppträder oberoende av jaget, som sedan försöker in-

tegrera dem. För analysen innebär det att framsteg kan nås genom att man jämnar 

vägen för symboler och bilder som härrör för självet och som beledsagar individua-

tionsprocessen. Vid de avgörande faserna i individuationsprocessen så inträffar ofta 

synkroniseringar. 

      Man kan påverka ett synkroniserings tillfälle genom att man lägger för stor fokus 

på dess intellektuella del, man bör inte träda in i dem och analyser dem ingående. 

När det kommer till synkroniseringar så är det funktionen intuition som är det företrä-

dande, och man bör förlita sig på det. Ett annat sätt att påverka uppkomsten är att 

skaffa sig ett förhållningssätt till sina synkroniska händelser. En kreativ person som 

har tränat upp sin förmåga till intuitionen och att stilla sitt medvetande genom att in-

rikta sig på andningen och utestänga allt annat är ett annat sätt att påverka upp-

komsten av synkroniseringar. Då kan självet tränga igenom de yttre skikten av vårt 

vara. När den inre harmonin får vara, så reflekteras den tillbaka på oss genom ytter-

världen. När man är på väg in i ett psykotiskt intervall befinner man sig i ett tillstånd 

av stark emotionell upprördhet, och då blir en arketyp i det omedvetna, eller kollektivt 

omedvetna mycket starkt aktiverad och då inträffar ofta synkroniska händelser. Lever 

man i fullständig överenskommelse med den psykiska energins rytm och med dess 

regulator, Självet, inträffar inga projektioner mer för man ser verkligheten utan illusio-

ner och läser hela tiden meningen i alla synkronistiska händelser som inträffar i ens 

omgivning. Man lever i Självets kreativa ström eller rentav själv blivit till denna ström. 

Om man förblir i kontakt med den psykiska energins progressiva strömriktning som 

styrs av Självet upplever man inga anpassningsstörningar mer eller projicerar inte i 

ordets snävaste bemärkelse, utan håller sig i centrum för den fyrfaldiga spegelreflek-

tionen. 

      Skillnaden mellan projektioner och synkronisering är riktningen av den psykiska 

energin. Vid projektionen börjar den psykiska energin att gå tillbaka från objektet som 
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den strömmade mot och som framkallade den psykiska föreställningen. Energin 

strömmar tillbaka till subjektet antingen för att den stöts tillbaka av det yttre objektet 

eller därför att den helt enkelt strömmar tillbaka utan att man kan se någon orsak till 

det. Många gånger åstadkommer psykets inre självstyrning detta för att ladda upp ett 

annat objekt eller den inre potentialen. Vid ett synkronicerings tillfälle är en arketyp 

stundom ”högexplosivt” i det omedvetna. Enligt Jung inträffar det ofta när medvetan-

det inte ser någon utväg ur en livssituation eller ingen lösning på ett problem. Vid 

projektion rör sig den psykiska energin tillbaka till subjektets omedvetna och vid syn-

kronicerings fenomenet strömmar det från det omedvetna i riktning till jaget för att 

leda det till en kreativ upptäckt. Därför kallar Jung också synkronicerings händelsen 

för skapelseakter i tiden. De visar på att den upplevande borde förverkliga något som 

finns i det omedvetna. 

      Effekter av känslor som inte innehåller tankar är obunden energi och det primitiva 

mentala tillståndet som kan påverka synkroniska händelser. Man återskapar omed-

vetet situationen. När en inre situation inte blir medveten, händer det utanför en själv. 

Jung såg dem som effekter av omedvetna komplex. Det uppstår en utvärtes effekt 

och vilka arketypiska spår som bryter in till medvetandet blir inte känt. Intensivt mot-

stånd för smärtan i den mental utveckling kan vara en faktor i mottaglighet till synkro-

niciteten. 
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Abstract

Den här uppsatsen är en studie i synkroniciteten och individuationsprocessen med utgångspunkt från C. G. Jungs definitioner.


       Begreppet synkronicitet introducerade C G Jung år 1951. Denna princip förenar händelser på ett akausalt sätt. Synkronicitet är enligt C G Jung ett sammanträffande av ett inre subjektivt tillstånd som sammanfaller med ett yttre skeende som står i direkt beröring med det inre tillståndet. De synkronistiska händelserna gör att vi måste se världen som ett enat fält vari ens egna upplevelser och handlingar i grunden hänger samman med andras erfarenheter och ageranden. Meningen är unik och specifik för just den eller de personer som är inblandade. Den är på det psykiska och emotionella planet. 

      Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en ökning eller minskning av synkronicitet beroende på var vi står i individuationsprocessen, om man kan påverka synkronicitet tillfällena och om vissa har mera eller mindre av dessa sammanträffanden. I uppsatsen redogör jag även för skillnaden mellan projektion och synkronisering.
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1. Inledning:

Mitt intresse för synkronisering började i mitt eget liv. Ibland upptäckte jag att det inträffade händelser som jag kunde härleda till drömmar jag drömt eller att det var händelser som inträffade i mitt liv som hade betydelse för mig och som påverkade mig starkt. Att det även var något större sammanhang som omfattade dessa tillfällen kändes självklart. Men det jag även märkte var att när jag började tänka på dessa samband och vilken betydelse de hade så försvann de. Det var som att min egen ”medvetna” kontroll fick dem att upplösas. Det har fått mina funderingar till om synkroniseringarna säger mer om min livsprocess än mina medvetna önskningar. Att man ska förlita sig på att individuationsprocessen är närvarande som en livsprocess där den själv vet vad som är för mig det mest väsentliga i ett större sammanhang. Det är början till det som fått mig att intressera mig för synkroniseringar och dess inflytande över ens individuation.

       Eftersom min B-uppsats handlade om synkronisering och ”sann drömmar”. Så har jag har valt att inte ha med det intresset i uppsatsen.

2. Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en ökning eller minskning av synkronicitet beroende på var vi står i individuationsprocessen. De frågeställningar jag försöker besvara är:

· Påverkas uppkomsten av synkronisering i var vi står i individuationsprocessen?


· Kan vi påverka ett tillfälle av synkronicitet?


· Vad är skillnaden mellan projektioner och synkronisering?


· Kan otänkta tankar bidra till synkroniseringar?

3. Material och metod:

Inom metodläran skiljer man på kvantitativa metoder och kvalitativa. I den kvantitativa metoden utgår man från det som är mätbart, det associeras med det ”objektiva”. I kvantitativa undersökningar använder man deduktiva undersökningar, man utgår från en teori eller hypotes som sedan provar materialet på. Den kvalitativa metoden bygger på det subjektiva, man redovisar data som har kvalitativa aspekter. I kvalitativa undersökningar använder man en undersökning som heter induktion eller abduktion – det menas att man utgår från en redan samlad data samling för att därifrån dra slutsatser.
 Den kvantitativa metoden skiljer sig åt genom att den samlar in fakta och studerar dess relationer i olika uppsättningar av fakta. Genom att mäta och använda tekniker av naturvetenskaplig karaktär kan metoden ge kvantifierbara och ibland generaliserbara slutsatser. Målet för en forskare som använder sig av en kvalitativ metod är insikt snarare än statistisk analys. Kvalitativa forskareifrågasätter användningen av en ”vetenskaplig” inställning och de har starka dubier av existensen av ”sociala fakta”, när det gäller undersökningar som har med människors uppfattningar och upplevelser att göra. Men det finns exempel på forskare som använder kvalitativa tekniker i sin kvantitativa forskning och tvärtom.


      Textstudier ligger till grund för min undersökning och jag har valt att använt mig av den kvalitativa metoden. Detta eftersom den passar bra då jag framförallt intresserat mig av att se till helheten, strukturen och de sammanhang som ligger till grund för synkronisering.

4. Disposition

Efter bakgrunden ger jag en förklaring till olika Jungianska begrepp som har betydelse för förståelsen av uppsatsen. Där har jag fokuserat på individuationsprocessen, typologin, arketyper, komplex, projektioner och motsatsernas förening i det mänskliga psyket. Sedan har jag tagit upp det psykoida och synkroniseringen. Slutligen har jag sammanfattningen och slutsatsen där jag besvarar uppsatsens frågeställningar.

5. Bakgrund

År 1951 introducerade C G Jung begreppet synkronicitet. Denna princip förenar händelser på ett akausalt sätt. Vilket menas att det sker utifrån den subjektiva meningsfullheten i sammanträffandet och inte i termer av orsak och verkan. Det är ett sätt att tänka som inte skiljer den fysiska världen från inre psykiska händelser.               Unius mundus är ett uttryck som ofta förekommer i samband med Jungs begrepp, det är latin och betyder ”en värld”. Man ska betrakta världen som ett enhetligt fält, där subjekt och objekt i grunden är ett.  Den emotionella faktorn spelar en viktig roll i dessa händelser och att meningsfulla sammanträffande tycks vila på en arketypisk grund. Den känslokvalitet som en synkroniserande händelse skapar och den psykiska energi som den framkallar har sina rötter i det skikt av den psykiska förbindelsen som Jung kallar det kollektiva omedvetna.

      Jung räknade upp tre kategorier av synkrona händelser.

De första kännetecknas av betydelselikheten mellan en inre tanke eller känsla och en yttre händelse. Den andra typen av synkronicitet gäller personer som har en inre vision eller dröm om en händelse som inträffar långt borta och senare visar sig att den verkligen hänt. En tredje typ av synkronicitet gäller personer som har förutsägande drömmar, visioner eller helt enkelt en föraning om något slags händelse som faktiskt ägt rum som förutsett vid ett senare tillfälle.


Synkroniska händelser har i allmänhet fyra särdrag:


       De är akausalt förknippade det vill säga de hänger inte samman genom orsak och verkan. De återföljs alltid av en djup emotionell upplevelse, vanligen samtidigt med händelsen men inte alltid. Den synkroniska erfarenhetens innehåll är symbolisk till sin natur och oftast är dessa sammanträffanden i nära samband med betydande övergångar.
Idén om den akausala sambandet utmanar känslan av att ha kontroll och även att sambandet mellan händelser även om den fysiska världen inte är skild från den inre, psykiska världen. ”Inre” fenomen som känslor, värderingar, tankar, drömmar, intuition, längtan och så vidare, kan ha nära samband med ”yttre” händelser som telefonsamtal, presenter, umgänge, kärleksaffärer m.m. 4

6.1 Individuationprocessen:

Individuation är en process och inte ett tillstånd, och den förblir alltid ett ideal utan att fullbordas.


        Enligt Jung utgör det kollektiva omedvetna källan till psykisk utveckling och för den psykiska hälsan så ska man etablera ett fungerande förhållande mellan de medvetna och de omedvetna existensplanen. När det medvetna och det omedvetna – det individuella jag komplexet och självets arketyp – har ett fungerande förhållande kan man sammanfatta känslan av sin unika individualitet och sin förbindelse med den större upplevelsen av den mänskliga existensen, individuation. Psyket har en benägenhet att utveckla sig mot helhet och balans, det är typiska jungianska postulatet vilket även motsatserna är som måste förenas i den mänskliga själen. Ett av huvudsyftena med analysen är enligt Jung att befrämja individuationsprocessen, framförallt på det arketypiska planet. Jung betraktade individuationen huvudsakligen som en fråga om psykisk utveckling i ens senare hälft av livet.


        Det beror på individen vilken form individuationsprocessen tar, vilken stil den har och hur regelbundet eller ojämnt den äger rum. Det finns vissa bilder som uttrycker det centrala i individuationsprocessen, t.ex. resa, död, återfödelse samt initiationssymboler. Jung ansåg att det var under andra hälften av livet som jagdifferentieringen, den personliga identiteten och att koncentrera sig på frågor som rör livets mening och högre världen inträffade. Men denna begränsning accepteras inte av alla analytiska psykologer. 


         Symbolerna och bilderna uppträder oberoende av jaget, som sedan försöker integrera dem. För analysen innebär det att framsteg kan nås genom 
att man jämnar vägen för symboler och bilder som härrör för självet och som beledsagar individuationsprocessen.


6.2. Typologin:

Enligt Jungs typologi finns det attitydstyp och funktionstyp. Det finns två attitydstyper: extrovert där individens libido tenderar att riktas från individen själv mot objekt i den yttre verkligheten och introvert, där individens libido tendrar att riktas från objektet i den yttre verkligheten mot individen själv.


  Det finns fyra funktionstyper av vilka två rationella typerna är tänkande och kännande. Termen rationell används därför at båda dess funktioner använder normer för strukturering och beslut. Tankefunktionen strukturerar och beslutar enligt reglerna för analys och logik. Känslofunktionen strukturerar och beslutar på ett grundval av värdena och individuella värden. De två irrationella funktionerna i Jungs system är intuition och förnimmelse. Termen irrationell används därför att de här funktionstyperna inte i första hand beslutar utan i första hand upplever. Den intuitiva typen fungerar primärt enligt personens omedvetna erfarenheter och perception, denna immateriella värld av symboler och bilder använder den intuitiva som grundval för handling och upplevelser. Den förnimmande typen fungerar i första hand genom upplevelsen av den konkreta fysiska världen, en jordnära känsla av sin egen existens och sin existens i världen


6.3. Arketyper:

En arketyp är en typos (något präglat), en fast avgränsad anordning av arkaisk karaktär, som till både sin form och mening rymmer mytologiskt motiv.
 Arketyperna och det kollektivt omedvetna är beroende av varandra för teoretisk koherens. Termen arketyp har sitt ursprung från kyrkofädernas skrifter som en förklarande omskrivning för Platons eidos. Arketypen liknar en psykisk gjutform i vilken den individuella och kollektiva upplevelsen hälls och tar form, men är ändå skild från symbolerna och bilderna i sig. I denna mening är Jungs begrepp om arketyperna den psykologiska motsvarigheten till Platons form eller eidos.


Från 1946 skilde Jung mellan arketyper och arketypiska bilder. Vissa arketyper beskrivs med hänvisning till deras symboliska eller bildmässiga manifestationer. Jung talar om arketypernas anima – animus, det gudomliga barnet, den stora modern, den vise mannen, tricksern och kore eller jungfrun, arketyper vars innehåll är antropomorft och vars personifikation är nödvändig för att få in mönstrets psykiska kraft i medvetandet och vidga medvetenheten och öka den individuella mognaden. Arketyper för helhet och pånyttfödelser är mindre antropomorft, mindre personifierat. Jung kallar dessa arketyper för transformation, ”typiska situationer, platser, mål och medel som symboliserar transformationen ifråga”. 


      Arketyper visar en inbyggd polaritet mellan positiva och negativa aspekter hos upplevelsen och känslor. Den arketypiske fadern t ex kan delas upp i den stödjande, hjälpande, starke och beundrade fadern å ena sidan och den tyranniske, dominerande, kastrerande fadern å den andra. Fadersbilden beror på hur yttre erfarenheter förmedlar den arketypiska bilden. När individen utvecklas normalt hindrar denna förmedling en alltför extrem koncentration på ena sidan av den skala som löper mellan positivt och negativt. Den hjälper då jaget att tåla ambivalenta känslor och att erkänna både kärlek och hat.


      Arketyperna kan verka som skapande eller destruktiva krafter i vår själ: skapande, när de inspirerar till nya idéer, destruktiva när dessa samma idéer stelnar till medvetna fördomar, som hindrar fortsatta upptäcker.
Arketyper utvecklar numinösa verkningar som yttrar sig som affekter. Dessa affekter lyfter upp det innehållet som ställs fram för medvetandet till klarhet, men fördunklar samtidigt resten av medvetande fältet. Det leder till nedsatt orientering i yttervärlden och därmed också en relativisering av tid och rum. I de ögonblick då emotionsladdat arketypiskt innehåll ovanligt starkt påverkar medvetandet brukar synkroniseringsföreteelser uppträda. I individens yttre omgivning inträffar konkreta händelser vilkas innebörd har ett samband med innebörden av det inompsykiska innehåll som ungefär samtidigt konstelläras. En aktiverad arketyp uppträder då som en hel ”situation” eller en atmosfär med ”i rum och tid oklar avgränsad utsträckning” som omger människan.
 Jung tänkte sig arketyperna som ambivalenta, potentiellt positiva och negativa. Psykologisk mognad sker endast när man försöker bli medveten om innehållet i arketyperna och upprättar ett förhållande mellan ens medvetna liv och den arketypiska nivån i den mänskliga tillvaron. Alla arketyper har ljusa och mörka sidor.

6.4. Arketypiska gestalter:

      Persona är en sida av det personliga och kollektiva psyket och härstammar från det latinska ordet för skådespelarmask. Persona är den del av personligheten som utvecklas och används i vårt växelspel, vårt medvetna yttre ansikte, vår sociala mask.


     Skuggan de obehagliga och omoraliska sidorna av oss själva, som vi inte vill ska finnas eller inte har några effekter på vårt liv. Den faller ofta ner i det omedvetna eller undertrycks, där den fortsätter att arbeta och skapar olika neurotiska eller tvångsmässiga beteenden. Man kan även projicera skuggan på andra, varigenom vi tillskriver andra människor de obehagliga, motbjudande egenskaper som vi vill förneka hos sig själv.


      Anima – Animus är de kontrasexuella arketyperna som uttrycker det feminina i mannen och det maskulina i kvinnan och de fungerar som en bro eller förbindelse mellan det medvetna och det omedvetna. En av dess huvudaspekter i individuationsprocessen är att ”viga” de två könen inom oss.


      Självet den innersta av arketyperna och den mest centrala arketypen, den som strukturerar den övriga arketypiska erfarenheten. Enligt Jung har varje människa ursprungligen en helhetskänsla, en stark och fullständig känsla av ett ”själv”. Ur detta själv – som är det totala psyket – framgår, allteftersom individen växer upp, individuella egomedvetandet. Egot måste ständigt gå tillbaka och rätta till förhållandet till Självet, för att psykets hälsa ska kunna bevaras.


      Modern denna arketyp är viktig och universell i människans liv det gör att det finns ett rikt bildspråk kring den i många kulturer. Eftersom modern är källan till allting tycks även modern psykiskt sett gett upphov till allting inom oss i all sin mångfald och rikedom.


      Fadern är vid sidan av hjälten och den vise gamle mannen en av de maskulina arketyperna


      Perur – det gudomliga barnet, barnet inom oss alla, Puer är mer än bara ett barn, han är också gudomlig och representerar på så sätt hjältens föregångare, det lilla barnet som ofta är övermänskligt eller utrustade med enastående gåvor i späd ålder.


      Kore – jungfrun komplexiteten i denna arketyp avspeglas i de många associationerna till hennes namn. Hennes mångfald av roller i den grekiska mytologin – jungfru, dotter, fru och drottning i underjorden – avspeglar sig i Jungs variationsrikedom när det gäller hans beskrivning av denna gestalt utifrån sitt arketypiska perspektiv.


      Hjälten är en universellt närvarande gestalt i mytologin. Jung tolkade att hjälten är en arketyp i det kollektiva psyket och att denna arketyp var den som oftast identifierades med människans långsamt framväxande jag medvetande. Att bli medveten om det skugglika mörkrets rike, det omedvetnas region som ligger under den ljusa uppfattning vi har om oss själva, är som hjältens nedstigning i underjorden – en oundviklig uppgift fylld av faror men som måste slutföras om vi ska växa som individer. Hjältemyten är en det första stadiet av psykets utveckling. Den tycks genomgå en fyrfaldig cykel, genom vilket egot försöker uppnå sin relativa självständighet i förhållandet till det ursprungliga helhetstillståndet. Hjältemyten är inte någon garanti för att frigörelsen äger rum. Den visar betingelsen för att den kan äga rum, så att egot kan nå medvetande.
Den vise gamle mannen egenskaper som tillskrivs arketypen är kunskap, eftertanken, insikt, visdom, skarpsinne och intuition. Han är en universell gestalt i den stora skatt som världens religioner och mytologier utgör.


      Tricksern Han som vänder på steken för de högdragna, upptågsmakaren, källan till omkastningar och därmed källan till omvandling och förändring. En maskulinets arketyp vars existens kullkastar balansen i det jagdominerade medvetandet, hur den får våra medvetna intentioner på skam, hur den spelar vår uppblåsthet smärtsamma spratt och på så sätt ger oss impulser till omvandlig och förändring.


6.5. Komplex:

Ett komplex är när en arketypisk kärna och personliga upplevelser blandas och förenas, och vi känner oss eniga med våra komplex. Ibland upplever vi komplexets innehåll bara när det projiceras. Komplex består av komponenter enligt Jung, som är grupper av psykiska framställningar och de speciella känslor som är förbundna med dessa framställningsgrupper. Komplexen kan vara omedvetna, bortträngda till följd av det smärtsamma i den till komplexet bundna känslan eller det oacceptabla i föreställningarna. De kan göras medvetna och delvis lösas upp. Varje komplex har element som är förbundet med det personliga omedvetna och det kollektivt omedvetna. En störd relation till modern kan resultera i ett moderskomplex. Det är då en grupp av föreställningar, medvetna eller omedvetna, om modern med en viss känsla förbundet med den gruppen av modersbilder. Men den redan tidigare existerande arketypen moder som finns i det kollektivt omedvetna kan förvrängas, förstärkas eller modifiera både känslobetoningen av individens moderskomplex och det som detta representerar. Komplexen är liksom arketyperna potentiellt både positiva och negativa.


6.6. Projektioner:

Jung tolkade begreppet projektion i dess vanliga mening, dvs. att man omedvetet tillskriver andra människor egenskaper, känslor eller tankar som man själv har, men även att psyket kontinuerligt visar för individen det som existerar inom honom eller henne men som inte tidigare medvetandegjorts eller integreras. Projektioner fyller på detta sätt en helhetsskapande funktion i psyket då den presenterar möjligheter till integrering av motsatser som splittras och projiceras på andra ting och människor. I en analys är det viktigt för individuationsprocessen att skilja mellan det som projiceras på andra och de egna inre egenskaperna och processerna. Målet är att dra tillbaka de projicerade egenskapernas kraft från andra och integrera dessa sidor i den egna självkänslan.


6.7. Motsatsernas förening i det mänskliga psyket:

Jungs symbolbegrepp förenar både det manifesta, mätbara och rationellt formulerbara med det mångdimensionella, mångtydliga och outtömda. Jung uppfattar en levande symbol som bäst möjliga uttrycket för någonting anat men ännu inte helt känt. Symbolen består alltid av en känd eller rationell del och en okänd eller irrationell del, som är oåtkomliga för förnuftet. Den okända delen av symbolen öppnar sig mot det inte åskådliga aspekten av arketypen och mot det kollektiva omedvetna. Den kända delen representeras av dess aktuella form, tinglighet eller formulering. Spänningsförhållandet däremellan ger symbolen en numinös karaktär, vilket ger det en attraktions- och fascinationskraft som. Så småningom upptäcker man objektets verkliga kunskap, då blir det okända medvetandegjort och symbolen förlorar sin attraktionskraft och ”dör”. Symbolbegreppet beskriver i själva verket en process som inkluderar participation mystique, projektion, uppvaknande eller revidering av projektionens innehåll, separation mellan projektionen och tinget, nytt perspektiv på symbolen, ökad kunskap om tinget, samt uttömning av symbolens energi genom hela omvandlingen i kunskap, alltså symbolens ”död” 
.

6.8. Det Psykoida:

Det psykoida är enligt Jung det djupaste och mest elementära nivån hos psyket. 1947 gav Jung detta område namnet det psykoda omedvetna för att skilja det från alla andra områden av det omedvetna Det psykoida omedvetna är en ordnande kraft av ursprunglig art, dess manifestationer kan inte direkt uppfattas, eller ”skildras”. I det psykoida omedvetna kan vi hypotetiskt tänka oss ursprunget till sådana grundläggande varseblivningskategorier som smärta och lust.  .


      Han hade fört ihop psykologin, beteende, biologi och ande i ett system, sedan skulle han infoga även materien i sitt system, då gav det bilden av en enhetsvärd, en unus mundus. 
I unus mundus formulerar Jung tanken på att allt inte lyder under samma norm utan mera att varje skikt i tillvaron har ett intimt samband med alla. Jungs syn är holistisk. Han jämförde individens utveckling mot enhet med världens utveckling och hans idéer om självet och hans spekulationer om universum hör ihop. Enligt honom är observatören medverkande i processen, det gör att subjekt och objekt delvis sammanfaller, det är det som skiljer den psykologin från andra vetenskaper.


      Jungs koncept psykoid hänvisar till den latenta och omedvetna meningen som existerar i alla ämnen eller substanser inte bara i människans psyke. Konceptet av psykoid är idén att mening existerar a priori, och är naturlig eller inneboende i materia liksom i själ. Konceptet uppstår som konceptet av synkronicitet från observerade fenomen där inte någon förklaring är tillgänglig i termer av intellektuella koncept. Det psykoida konceptet ger oss en innebörd att meningen inte kan bindas bara till hjärnan. 
Enligt Jung är meningen en objektiv existens, och är inte bara en subjektiv skapelse. Den objektiva meningen existerar både i ämne och själen, den är i sin outtryckta form omedveten och kollektiv och det är därför möjligt att se meningen i arketypens termer.
 Även att den emotionella faktorn spelar en viktig roll. Då det psykoida har mening och mönster i tingen som är av a priori mening och ett a priori mönster som är omedvetna kan det inte bli omtalat som om man vet allt om det.

6.9. Synkronicerings tillfällen:

Den högsta och vanligaste symbolen för Självet är ett föremål av oorganisk materia,. Det var under studiet av ouppklarade och odefinierade sammanhang som Jung införde ett nytt begrepp som han kallade synkronicitet. Med denna term menas ”ett meningsfullt sammanträffande” av yttre och inre händelser, utan kausalsammanhang. När Jung iakttog sådana meningsfulla sammanträffande i en människas liv, visade det att en arketyp spelar en viss roll i den drömmandes omedvetna. Ett exempel är det när en har gått och köpt en blå klänning och affären av misstag har levererat en svart, just samma dag som en nära släkting till denne har dött, då är det ett meningsfullt sammanträffande. Mellan dessa händelser finns inte orsakssammanhang, men det finns ett samband mellan dem genom den symboliska innebörden som den svarta färgen har fått i vårt kulturområde. I detta fall skulle personen som fått tillsänt sig den svarta klänningen, vid samma tid kunnat ha en dröm om döden som tema. Det är som den verksamma arketypen manifesterade sig på samma gång i yttre och inre händelser. Den gemensamma nämnaren är ett symboliskt uttryckts budskap, i detta fall ett dödsbud.


      Varje synkronisk händelse har en stark ingrediens av mening, som inte kan kalkyleras. Meningen är unik och specifik för just den eller de personer som är inblandade. Den finns inte på det materiella, matematiska planet, utan på det psykiska och emotionella. Det är just meningsfullheten som gör att slumpen bryter sig ut ur det statistiska matematikens tankerum, och förvandlas till synkronicitet. Ett dubbelt sätt att reagera inträffar då det första omedelbara emotionella reaktionen är en självklarhet och naturlig som man känner som sedan hinns ikapp av intellektet som undrar och försöker tolka det som hänt.


      Synkroniska händelser åtföljer nästan alltid de avgörande faserna i individuationsprocessen.


      När ett synkronicitet fenomen inträffar avbryts det normala psykiska tillstånd av ett annat tillstånd. I vilket en eller flera yttre händelser, som uppträder utanför det normala tillståndet och upplevs som till sin innebörd parallella till det subjektiva tillståndet.
Lever man i fullständig överenskommelse med den psykiska energins rytm och med dess regulator, Självet, inträffar inga projektioner mer för man ser verkligheten utan illusioner och läser hela tiden meningen i alla synkronistiska händelser som inträffar i ens omgivning. Man lever i Självets kreativa ström eller rentav själv blivit till denna ström. Om man förblir i kontakt med den psykiska energins progressiva strömriktning som styrs av Självet upplever man inga anpassningsstörningar mer eller projicerar inte i ordets snävaste bemärkelse, utan håller sig i centrum för den fyrfaldiga spegelreflektionen.


      I ett akut psykiskt tillstånd (emotionellt, depression, chock osv.) befinner man sig i ett tillstånd av stark emotionell upprördhet, och då blir en arketyp i det omedvetna, eller kollektivt omedvetna mycket starkt aktiverad, då är även tröskeln till det kollektiva omedvetna lägre, då inträffar ofta synkroniska händelser.
Om man lugnar jag medvetandet, inrikta sig på andningen och utestänga allt annat, så kan självet tränga igenom de yttre skikten av vårt vara. När den inre harmonin får vara, så reflekteras den tillbaka på oss genom yttervärlden. Synkronisering går inte att fatta enbart med intellektet, utan man måste använda funktionen intuition som varseblir realiteter som de fem sinnena inte registrerar.
 Personer med kreativ förmåga tillhör också den som har lättare tillgång till detta. Om en tillräckligt mental utveckling har utvecklats blir förmågan att tolerera en transcendent upplevelse utan att söka primitivt försvar. Vissa har en förmåga att uppleva synkroniska händelser som för dem i deras kretsbara. En kreativ förmåga där intuitionen är mera upptränad ger en förmåga att komma i kontakt med transcendenta aspekter av upplevelser samtidigt som de har ett förhållande till sina synkroniseringshändelser.

6.10. Amplikation som hjälp att förstå synkronicitet effekten:


Jung skriver i ett brev till Michael Fordham juli 1955 att synkroniciteten säger oss en del om den psykoida faktorn, den omedvetna arketypen och inte dess medvetna representation. Eftersom arketyper har en tendens att samla passande former av uttryck runt sig själv kan dess natur bäst förstås när man imiterar och stöder sin riktning genom amplifikation. Jung menar att den spontana och artificiella amplifikationen är analog med synkroniciteten.
Amplifikation är en sorts högt utvecklad analogi, där man med hjälp av t ex myter, sagor eller riter belyser det kliniskt sett kanske avgörande ett fragment – ett enda ord, en drömbild, eller en fysisk förnimmelse. Om det kliniska fragmentet aktiverar kunskap som redan finns hos analytiker eller patienten kan de tolka materialet. Amplifikation kan med hjälp av ett känt mytologiskt motiv i det kollektivt undermedvetna göra dynamiken medveten.


6.11. Skillnaden mellan projektioner och synkroniska händelser

Skillnaden mellan projektioner och synkroniska händelser är att den psykiska energin i projektionen börjar gå tillbaka från objektet som den strömmade mot och som framkallade den psykiska föreställningen. Energin strömmar tillbaka till subjektet antingen därför att den stöts tillbaka av det yttre objektet (t.ex. obesvarad kärlek) eller därför att den helt enkelt strömmar tillbaka utan att man kan se någon orsak till det. Många gånger åstadkommer psykets inre självstyrning detta för att ladda upp ett annat objekt eller den inre potentialen. Vid ett synkronicerings blir en arketyp stundom ”högexplosivt” i det omedvetna, något som, enligt Jung, särkilt inträffar när medvetandet inte ser någon utväg ur en livssituation av något slag eller ingen lösning på ett problem. Vid projektionen är det energins ostörda återflöde in i det inre, från jaget, till Självet: dvs. re-flexio, som är blockerad. Vid synkronicitet händelsen är det energins ström från Självet till jaget eller dags-medvetandet som hindras, dvs. ett ”förverkligande” blockeras. Vid projektion rör sig den psykiska energin tillbaka till subjektets omedvetna och vid synkronicerings fenomenet strömmar det från det omedvetna i riktning till jaget för att leda det till en kreativ upptäckt. Därför kallar Jung också synkronicerings händelsen för skapelseakter i tiden. De visar på att den upplevande borde förverkliga något som är i det omedvetna.


6.12. Synkroniseringen av tidig barndoms känslor

Synkronisering kan bli använt som ersättning för tankar, ”proto-thoughts” av grekiskan, protos som menas före. I tidig barndom, när allt är okänt då är känslor av hjälplöshet bundna. Senare kan denna hjälplöshet och rädsla för det okända som medför förändring resultera i en drivkraft som ger mening till dessa sammanträffande.


Förmågan att tänka är baserad på kapaciteten att innehålla och behålla emotioner som utvecklas i tidig barndom genom ett emotionellt förhållande med modern. Den ”råa” emotionella uttrycket kan inte användas för tänkande utan är användbart endast för aktion som projektion. Jung såg de otänkta tankarna som energi där psykiska händelser skulle påverka material objekt eller skapa psykiska kroppar i en plats där ingen substans existerat före. Energin av känslors tankar liknar Einsteins föreställning av substans och energi som kan bli transformerad till given massa. Från det perspektivet kan en projektion bli sedd inte bara som en fantasi utan som en möjlighet att påverka en riktig händelse.


      Intensivt motstånd till smärtan av mental utveckling kan vara ett bidrag för mottagligheten till synkronicitet liksom känslor som är projicerad och splittrade från medvetenheten. Detta kan relatera till Jungs uttalande att när energin från det medvetna är lägre genom aktiviteten av en arketyp, så är energin av det omedvetna förhöjd och det omedvetnas flödesinnehåll mera beredd för medvetenhet. På samma gång kan förhöjd medvetenhet av omedvetet innehåll även främja medvetenheten av en underliggande enhet av vilken vi är omedveten om. På en primitiv nivå kan man fångas i ett komplex av häftiga projektioner, introjektioner och återprojektioner.


7. Sammanfattning:

Synkronicitet är enligt C G Jung ett sammanträffande av ett inre subjektivt tillstånd som sammanfaller med ett yttre skeende som står i direkt beröring med det inre tillståndet. Ett sammanträffande som inte kan frekveras utifrån en kausal betraktelse sätt. Synkronicitet utmanar känslan av kontrollen som det kausala tänkandet inger, den innebär även att idén om det a-kausala sambandet mellan händelser inte skiljer den fysiska världen från den inre psykiska världen. Våran känsla av kontroll och skiljelinjen mellan den subjektiv och objektiv verkligheten tillhör den linjära synen på tiden. Det a-kausala samband mellan händelser gör att det viktiga är vad som hände och vad det hade för mening, än när det hände mig. De synkronistiska händelserna gör att vi måste se världen som ett enat fält vari ens egna upplevelser och handlingar i grunden hänger samman med andras erfarenheter och ageranden. Individuationsprocessen är den process som är grunden för människans själsliga mognad och terapins huvudsyfte.  Individuationsprocessen fullbordas aldrig utan pågår hela livet.

      När det medvetna och det omedvetna – det individuella jag komplexet och självets arketyp – har ett fungerande förhållande kan man sammanfatta känslan av sin unika individualitet och sin förbindelse med den större upplevelsen av den mänskliga existensen, individuation. Psyket har en benägenhet att utveckla sig mot helhet och balans och motsatser som måste förenas i den mänskliga själen. Symbolerna och bilderna uppträder oberoende av jaget, som sedan försöker integrera dem. För analysen innebär det att framsteg kan nås genom att man jämnar vägen för symboler och bilder som kommer för självet och som berikar individuationsprocessen.

      Jungs koncept psykoid hänvisar till den latenta och omedvetna meningen som existerar i alla ämnen eller substanser inte bara i människans psyke. Konceptet av psykoid är idén att mening existerar a priori, och är naturlig eller inneboende i materia liksom i själ.

       Enligt Jungs typologi finns det attitydstyp och funktionstyp. Det finns fyra funktionstyper av vilka två rationella typerna är tänkande och kännande. Den intuitiva här till den irrationella funktionstyp och är den som har en lättare tillgång till sina egna omedvetna erfarenheter och perception, till sin immateriella värld av symboler och bilder och använder detta för handling och val. Till den irrationella hör även den förnimmande funktionstyper.


      Från 1946 skilde Jung mellan arketyper och arketypiska bilder. Jung talar om arketypernas anima – animus, det gudomliga barnet, den stora modern, den vise mannen, tricksern och kore eller jungfrun, arketyper vars innehåll är antropomorft och vars personifikation är nödvändig för att få in mönstrets psykiska kraft i medvetandet och vidga medvetenheten och öka den individuella mognaden.


      Arketyperna kan verka som skapande eller destruktiva krafter i vår själ: skapande, när de inspirerar till nya idéer, destruktiva när dessa samma idéer stelnar till medvetna fördomar, som hindrar fortsatta upptäcker. Arketyper utvecklar numinösa verkningar som yttrar sig som affekter. Dessa affekter lyfter upp det innehållet som ställs fram för medvetandet till klarhet, men fördunklar samtidigt resten av det medvetande fältet. Det leder till nedsatt orientering i yttervärlden och därmed också en relativisering av tid och rum. I de ögonblick då emotionsladdat arketypiskt innehåll ovanligt starkt påverkar medvetandet brukar synkroniseringsföreteelser uppträda. Ett komplex är när en arketypisk kärna och personliga upplevelser blandas och förenas, och vi känner oss eniga med våra komplex. Ibland upplever vi komplexets innehåll bara när det projiceras, de kan vara omedvetna, bortträngda till följd av det smärtsamma i den till komplexet bundna känslan eller det oacceptabla i föreställningarna. De kan göras medvetna och delvis lösas upp. Varje komplex har element som är förbundet med det personliga omedvetna och det kollektivt omedvetna. Komplexen är liksom arketyperna potentiellt både positiva och negativa.


      Symbolen består alltid av en känd eller rationell del och en okänd eller irrationell del, som är oåtkomliga för förnuftet. Den okända delen av symbolen öppnar sig mot det aspekten som inte är åskådliga i arketypen och mot det kollektiva omedvetna. Symbolbegreppet beskriver en process som inkluderar projektion, uppvaknande eller revidering av projektionens innehåll, separation mellan projektionen och tinget, nytt perspektiv på symbolen, ökad kunskap om tinget, samt uttömning av symbolens energi genom hela omvandlingen i kunskap. Projektioner fyller en helhetsskapande funktion i psyket då den presenterar möjligheter till integrering av motsatser som splittras och projiceras på andra ting och människor.


      I en analys är det viktigt för individuationsprocessen att skilja mellan det som projiceras på andra och de egna inre egenskaperna och processerna. Målet är att dra tillbaka de projicerade egenskapernas kraft från andra och integrera dessa sidor i den egna självkänslan.


      Den naturliga effekten av en arketyp och dess amplifikation kan till viss del ge en förståelse för synkronicitetens effekten. Jung menar att den spontana och artificiella amplifikationen är analog med synkroniciteten Amplifikation är en sorts högt utvecklad analogi, där man med hjälp av t ex myter, sagor eller riter belyser det kliniskt sett kanske avgörande ett fragment – ett enda ord, en drömbild, eller en fysisk förnimmelse. Om det kliniska fragmentet aktiverar kunskap som redan finns hos analytiker eller patienten kan de tolka materialet. Amplifikation kan med hjälp av ett känt mytologiskt motiv i det kollektivt undermedvetna medvetna göra dynamiken.


Det psykoida är enligt Jung det djupaste och mest elementära nivån hos psyket. Det psykoida omedvetna är en ordnande kraft av ursprunglig art, dess manifestationer kan inte direkt uppfattas, eller ”skildras”. I det psykoida omedvetna kan vi hypotetiskt tänka oss ursprunget till sådana grundläggande varseblivningskategorier som smärta Det var under studiet av ouppklarade och odefinierade sammanhang som Jung införde ett nytt begrepp som han kallade synkronicitet. Det är som den verksamma arketypen manifesterade sig på samma gång i yttre och inre händelser. Den gemensamma nämnaren är ett symboliskt uttryckt budskap. Synkroniska händelser inträffar ofta när man har siktet inställt på ett enda mål och inte accepterar något annat.

      Varje synkronisk händelse har en stark ingrediens av mening. Meningen är unik och specifik för just den eller de personer som är inblandade. Den är på det psykiska och emotionella planet. Det är just meningsfullheten som gör att slumpen bryter sig ut ur det statistiska matematikens tankerum, och förvandlas till synkronicitet. Synkroniska händelser åtföljer nästan alltid de avgörande faserna i individuationsprocessen. När ett synkronicitet fenomen inträffar avbryts det normala psykiska tillstånd av ett annat tillstånd. I vilket en eller flera yttre händelser, som uppträder utanför det normala tillståndet, upplevs som till sin innebörd parallella till det subjektiva


      Vid projektionen börjar den psykiska energin att gå tillbaka från objektet som den strömmade mot och som framkallade den psykiska föreställningen. Energin strömmar tillbaka till subjektet antingen för att den stöts tillbaka av det yttre objektet eller därför att den helt enkelt strömmar tillbaka utan att man kan se någon orsak till det. Många gånger åstadkommer psykets inre självstyrning detta för att ladda upp ett annat objekt eller den inre potentialen. Vid ett synkronicerings tillfälle är en arketyp stundom ”högexplosivt” och finns i det omedvetna. Enligt Jung inträffar det ofta när medvetandet inte ser någon utväg ur en livssituation eller ingen lösning på ett problem. Vid projektion rör sig alltså den psykiska energin tillbaka till subjektets omedvetna och vid synkronicerings fenomenet strömmar det från det omedvetna i riktning till jaget för att leda det till en kreativ upptäckt. Därför kallar Jung också synkronicerings händelsen för skapelseakter i tiden. De visar på att den upplevande borde förverkliga något som är finns i det omedvetna.


      Synkronisering kan bli använt som ersättning för, ”proto-thoughts”, som finns i tidiga barndomsåldern. Känslor som inte innehåller tankar, obunden energi av tankar. Man återskapar omedvetet t.ex. denna hjälplöshet och rädsla. När en inre situation inte blir medveten, händer det utanför en själv. Jung såg dem som effekter av omedvetna komplex. Energin av känslors tankar liknar Einsteins föreställning av substans och energi som kan bli transformerad till given massa. Från det perspektivet kan en projektion bli sedd inte bara som en fantasi utan som en möjlighet att påverka en riktig händelse. Intensivt motstånd för smärtan i den mental utveckling kan vara en faktor i mottagligheten till synkronicitet. Detta kan relatera till Jungs uttalande om att energin från det medvetna är lägre genom aktiviteten av en arketyp, så är energin av det omedvetna förhöjd och det omedvetnas flödesinnehåll mera beredd för medvetenhet. På samma gång kan förhöjd medvetenhet av omedvetet innehåll även främja medvetenheten av en underliggande enhet av vilken vi är omedveten om.

      I ett akut psykiskt tillstånd (emotionellt, depression, chock osv.) eller mera frekvent, med ett individuellt karaktäriserat genom ett speciellt patologiskt personlighets struktur, där tröskeln till det kollektiva undermedvetna är lägre, befinner sig i ett tillstånd av stark emotionell upprördhet, och då blir en arketyp i det omedvetna, eller kollektivt omedvetna mycket starkt aktiverad och då inträffar ofta synkroniska händelser. Personer med kreativ förmåga tillhör också den som har lättare tillgång till detta. Om en tillräckligt mental utveckling har utvecklats blir förmågan att tolerera en transcendent upplevelse utan att söka primitivt försvar. Vissa har en förmåga att uppleva synkroniska händelser som för dem i deras kretsbara. En kreativ förmåga där intuitionen är mera upptränad ger en förmåga att komma i kontakt med transcendenta aspekter av upplevelser samtidigt som de har ett förhållande till sina synkroniseringshändelser.


8. Slutsats:

Syftet med den här uppsatsen var att titta på synkroniseringen och individuationsprocessen och besvara frågorna:


· Påverkas uppkomsten av synkronisering i var vi står i individuationsprocessen?


· Kan vi påverka ett tillfälle av synkronicitet?

· Vad är skillnaden mellan projektioner och synkronisering?


· Kan otänkta tankar bidra till synkroniseringar?


Synkronisering kan föra oss framåt i livsprocessen till individuationen men kanske inte alltid på det sättet som vårt medvetande tror är det bästa. Det kan vara djupgående mönster från vår utvecklingstid med start redan vid spädbarnsålder. Det kan ligga vissa blockeringar från den tiden som göra att vi inte kommer vidare i vår utveckling och det kan projiceras ut på vår omgivning. Kanske inte i positiva händelser utan sådana händelser som blir en emotionell upprepning av någonting som vi inte i tidig ålder har kommit vidare i. En emotionell upprördhet gör att en arketyp i det omedvetna, eller kollektivt omedvetna aktiverad och då inträffar ofta synkroniska händelser.  Vid synkroniseringen strömmar den psykiska energin från det omedvetna i riktning till jaget för att leda det till en kreativ upptäckt.  Man bör förverkliga något som finns i det omedvetna. När det medvetna och det omedvetna – det individuella jag komplexet och självets arketyp – har ett fungerande förhållande kan man sammanfatta känslan av sin unika individualitet och sin förbindelse med den större upplevelsen av den mänskliga existensen, individuation. Psyket har en benägenhet att utveckla sig mot helhet och balans och motsatser måste förenas i den mänskliga själen. Symbolerna och bilderna uppträder oberoende av jaget, som sedan försöker integrera dem. För analysen innebär det att framsteg kan nås genom att man jämnar vägen för symboler och bilder som härrör för självet och som beledsagar individuationsprocessen. Vid de avgörande faserna i individuationsprocessen så inträffar ofta synkroniseringar.


      Man kan påverka ett synkroniserings tillfälle genom att man lägger för stor fokus på dess intellektuella del, man bör inte träda in i dem och analyser dem ingående. När det kommer till synkroniseringar så är det funktionen intuition som är det företrädande, och man bör förlita sig på det. Ett annat sätt att påverka uppkomsten är att skaffa sig ett förhållningssätt till sina synkroniska händelser. En kreativ person som har tränat upp sin förmåga till intuitionen och att stilla sitt medvetande genom att inrikta sig på andningen och utestänga allt annat är ett annat sätt att påverka uppkomsten av synkroniseringar. Då kan självet tränga igenom de yttre skikten av vårt vara. När den inre harmonin får vara, så reflekteras den tillbaka på oss genom yttervärlden. När man är på väg in i ett psykotiskt intervall befinner man sig i ett tillstånd av stark emotionell upprördhet, och då blir en arketyp i det omedvetna, eller kollektivt omedvetna mycket starkt aktiverad och då inträffar ofta synkroniska händelser. Lever man i fullständig överenskommelse med den psykiska energins rytm och med dess regulator, Självet, inträffar inga projektioner mer för man ser verkligheten utan illusioner och läser hela tiden meningen i alla synkronistiska händelser som inträffar i ens omgivning. Man lever i Självets kreativa ström eller rentav själv blivit till denna ström. Om man förblir i kontakt med den psykiska energins progressiva strömriktning som styrs av Självet upplever man inga anpassningsstörningar mer eller projicerar inte i ordets snävaste bemärkelse, utan håller sig i centrum för den fyrfaldiga spegelreflektionen.

      Skillnaden mellan projektioner och synkronisering är riktningen av den psykiska energin. Vid projektionen börjar den psykiska energin att gå tillbaka från objektet som den strömmade mot och som framkallade den psykiska föreställningen. Energin strömmar tillbaka till subjektet antingen för att den stöts tillbaka av det yttre objektet eller därför att den helt enkelt strömmar tillbaka utan att man kan se någon orsak till det. Många gånger åstadkommer psykets inre självstyrning detta för att ladda upp ett annat objekt eller den inre potentialen. Vid ett synkronicerings tillfälle är en arketyp stundom ”högexplosivt” i det omedvetna. Enligt Jung inträffar det ofta när medvetandet inte ser någon utväg ur en livssituation eller ingen lösning på ett problem. Vid projektion rör sig den psykiska energin tillbaka till subjektets omedvetna och vid synkronicerings fenomenet strömmar det från det omedvetna i riktning till jaget för att leda det till en kreativ upptäckt. Därför kallar Jung också synkronicerings händelsen för skapelseakter i tiden. De visar på att den upplevande borde förverkliga något som finns i det omedvetna.

      Effekter av känslor som inte innehåller tankar är obunden energi och det primitiva mentala tillståndet som kan påverka synkroniska händelser. Man återskapar omedvetet situationen. När en inre situation inte blir medveten, händer det utanför en själv. Jung såg dem som effekter av omedvetna komplex. Det uppstår en utvärtes effekt och vilka arketypiska spår som bryter in till medvetandet blir inte känt. Intensivt motstånd för smärtan i den mental utveckling kan vara en faktor i mottaglighet till synkroniciteten.
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