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sykologen'Williarn Kelly har skri
vit en bok orn det undermedvet
na. Stcirre delen av boken handlar

om det undennedvetnas iddhistoria, och
ir koncentrerad kring frra huvudperso-
ner: Mesmer, Janet, Freud och Jung.

Mesmer
Li.karen Franz Anton Mesmer (1734-

18 1 5) hade en fix idd: att planeterna
piverkade minniskokroppen genom en
magnetisk kraft, och att denna magne-
tiska kraft kunde piverkas genom att
man placerade magneter runt kroppen.
H an beha-n dlade framgings rikt hysteris-
ka patienter med magneter, men fick
inget erkennande av de medicinska auk-
toriteterna. B ehandlingseffekten berod-
de pi vad vi i d"g kallar suggestion.

Nar kri riska l:ikarkolleger pitalad e art
hans behandling fungerade lika bra utan
magneter, fann han pi en teori om en
slrskild slags magnetism i levande krop-
par, 

"animal 
magnetism". Botandet skul-

le alltsi bero pi den animala rnagnetis-
men fri.n terapeutens (hans egen) kropp.

Vad Mesmer hade upptickt var egent-
ligen hypnosen, men sjilv var han helt
fixerad vid de med tiden alltmer egen-
domliga teorier om animal magnetism
som han utvecklade. De olika kommit-
tder av l:irda min som granskade hans
lorehavanden blev imponerade av hans
terapeutiska resultat hos vissa patienter,
rnen av hans forklaringar blev de allt
alrnat dn imponerade.

Den mes t prestigefrllda av dessa kom-
nrittder avgav sin rapport ir 1784. Den
inneholl bl a astronomen Bailly, kemis-
ten Lavoisier, lekaren Guil lotine (seder-

mera gil jotinens uppfinnare) och Benja-
min Franklin, som var amerikansk am-
bassadcir i Paris. De konstaterade:

"Efter 
att med avgorande experiment

ha visat au inbillning utan magnetisrn
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f ambingar kramper, medan magnetisnt
utan inbillning inte fambringar ndgon-
tinghar vi, kommittdn, enh?illigt dragit
den slutsaten, i fraga om den animala
magnetismens existens och nytta, att ing-
enting bevisar existensen av denna mag-
netiska vd.tska..."

Mesmers efterfoljare delade sig mel-
lan wi leger, 

"fluidister" 
och 

"animis-

ter". De fcirra holl fast vid sin llromdsta-
res forklaringsmodell, medan de senare
betraktade terapin som ett rent sjdlsligt
fenomen. Det var t i l l  stor del bland de
animistiska mesmeristerna som de mo-
derna begreppen om hypnos och sugges-
tion vdxte fram. De hade dock svirt for
att bli accepterade i akademiska kretsar,
sdkert till stor del pi grund av sin histo-
riska forbindelse med teorierna om ani-
mal magnetism, som med ritta avfdrda-
des si.som helt ovetenskapliga. Forst pi
1880-talet blev existensen av hypnos all-
mlnt accepterad.

Janet, Freud och Jun$
Den franske lakaren och psykologen
Pierre Janet (1859-1947) er formodli-
gen den minst k:inde av de fyra pionjdrer
som Kelly skriver om. Janet var en b.ry-
delsefull loregingare inom psykotera-
pin, och anvd.nde hypnos, automatisk
skrift och drommarsonl med.elatt trrnga
in i patienternas undermedvetna. Han
ftiste dock inte lika stor vikt vid det
undermedvetna som psykoanalytikerna
gjorde.

I bc;rjan av sin karrirr sorn psykotera-
peut anvinde d.ven Sigrnund Freud hyp-
nosen som medel att ni patienternas
undermedvetna. Sedermera - och detta
var nog en av hans frdmsta innovationer
- bytte han ut hypnoriscirens aktiva roll
mot den passiva lyssnande rollen. Fria
associationer och d rcim-minnen blev hans
frd.msta medel att ni in i patienternas
undermedvetna.

En stor del av boken lgnas it Freuds
ochJungs biografier och it en resutnd av
deras respektive teorier. Detta ir infor-
mation som finns tillgenglig pi minga

andra hill. Kellys sammanstallning d.r
inte odven, men inte heller sdrskilt origi-
nell. (Hans ldsning av kallskrifter verkar
att ha inskrinkt sig till engelsksprikiga
civersdttningar, vilket givewis dr en be-
grinsning i sammanhanget.)

Alltfiir okritiskt
Bokens avslutande, kortare del, behand-
lar nigra olika fenomen som anses kunna

ge oss kunskap om det undermedvetna:
psykosomatiska sj ukdomar, somnging,
dr<immar, hypnos, automatisk skrift (att

handen skriver automatiskt samtidigt
som man tlnker pi. nigot annat), multipel
personlighet och paranormala fenomen.

Denna genomgi.ng 1r alltfor kortfat-
tad, och i vissa avseenden td.mligen okva-
lificerad. Pi grundval av en enda under-
scikning sotn visar pi sarnband mellan

personlighet och brostcancer hdvdar han
t ex att det kan finnas skal ftir Preventiv
psykoterapi (s 150).

Denna slutsats eir alldeles for diligt

underbyggd. Dels bctr rnan vara fcirsiktig

med att dra slutsatser fri.n en enstaka
undersokning, Iven om den ir valgjord.
Dels ir det ocksl en forhastad slutsats att

om det f irrns ett statistiskt samband
mellan per.sonlighet och en viss sjuk-

dom, si. beror detta pi ett orsakssam-
band som Inan kan overvinna genoln att

pi.verka personligheten.
Kapitlet om parapsykologi ar forvi-

nansvirt okrit iskt for atr ingi i en bok
utgiven pi Prometheus forlag (agt "u

Paul Ktrrtz, crdforande i CSICOP). BI a

har Kelly alltftir stor respekt inf'or de

forsok som gors pi olika hi. l l  att koppla

sarnrran parapsykologi rned f/sik.

Boken ar latdrist, och de historiska
kapitlen utgor en god inrroduktion ti l l
det undennedvetna-s iddhistoria. For egen

del ryckcr jag dock att dven en popular
framstlllning g'Jnia kan fi innehilla mera

av krit isk diskussion.
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