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Det omedvetnas
historia
f ambingar kramper, medan magnetisnt
utan inbillning inte fambringar ndgontinghar vi, kommittdn, enh?illigtdragit
den slutsaten,i fraga om den animala
magnetismensexistensoch nytta, att ingsykologen'Williarn
Kelly har skri enting bevisarexistensenav denna magvit en bok orn det undermedvet netiskavd.tska..."
Mesmers efterfoljaredeladesig melna.Stcirre
delenavbokenhandlar
"fluidister"
"animisoch
om det undennedvetnasiddhistoria,och lan wi leger,
ir koncentreradkring frra huvudperso- ter". De fcirraholl fastvid sin llromdstares forklaringsmodell,medan de senare
ner: Mesmer, Janet,Freud och Jung.
betraktadeterapin som ett rent sjdlsligt
fenomen.Det var till stor del bland de
Mesmer
(1734animistiskamesmeristernasom de moLi.karen Franz Anton Mesmer
1815) hade en fix idd: att planeterna dernabegreppenom hypnosoch suggestion vdxte fram. De hade dock svirt for
piverkade minniskokroppen genom en
i akademiskakretsar,
magnetisk kraft, och att denna magne- att bli accepterade
tiska kraft kunde piverkas genom att sdkerttill stor del pi grund av sin histoman placerademagneter runt kroppen. riska forbindelsemed teoriernaom aniH an beha-ndlade framgings rikt hysteris- mal magnetism,som med ritta avfdrdades si.somhelt ovetenskapliga.Forst pi
ka patienter med magneter, men fick
1880-taletblev existensenav hypnosallinget erkennandeav de medicinskaaukmlnt
accepterad.
toriteterna. B ehandlingseffektenberodde pi vad vi i d"g kallar suggestion.
Nar kri riskal:ikarkollegerpitalad e art Janet, Freudoch Jun$
Den franske lakaren och psykologen
hans behandling fungeradelika bra utan
magneter, fann han pi en teori om en PierreJanet (1859-1947) er formodligen den minst k:indeav de fyra pionjdrer
slrskild slagsmagnetism i levandekrop"animal
par,
magnetism".Botandetskul- som Kelly skriverom. Janetvar en b.ryle alltsi bero pi den animala rnagnetis- delsefull loregingare inom psykoterapin, och anvd.ndehypnos, automatisk
men fri.n terapeutens(hansegen)kropp.
Vad Mesmer hadeupptickt var egent- skrift och drommarsonlmed.elatttrrnga
in i patienternasundermedvetna.Han
ligen hypnosen, men sjilv var han helt
fixerad vid de med tiden alltmer egen- ftiste dock inte lika stor vikt vid det
domliga teorier om animal magnetism undermedvetnasom psykoanalytikerna
gjorde.
som han utvecklade.De olika kommitI bc;rjanav sin karrirr sornpsykoteratder av l:irda min som granskadehans
lorehavandenblev imponerade av hans peut anvinde d.venSigrnundFreud hypterapeutiskaresultathos vissapatienter, nosen som medel att ni patienternas
- och detta
undermedvetna.Sedermera
rnen av hans forklaringar blev de allt
var nog en av hansfrdmstainnovationer
alrnat dn imponerade.
- bytte han ut hypnoriscirensaktiva roll
Den mest prestigefrlldaavdessakommot den passivalyssnanderollen. Fria
nrittderavgavsin rapport ir 1784. Den
och d rcim-minnenblevhans
inneholl bl a astronomen Bailly, kemis- associationer
ten Lavoisier,lekarenGuillotine (seder- frd.mstamedel att ni in i patienternas
meragiljotinensuppfinnare)och Benja- undermedvetna.
En stor del av boken lgnas it Freuds
min Franklin, som var amerikanskamochJungsbiografieroch it en resutndav
bassadciri Paris.De konstaterade:
"Efter
att med avgorandeexperiment derasrespektiveteorier. Detta ir inforha visat au inbillning utan magnetisrn mation som finns tillgenglig pi minga
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andra hill. Kellys sammanstallning d.r
inte odven,men inte heller sdrskiltoriginell. (Hans ldsning av kallskrifter verkar
att ha inskrinkt sig till engelsksprikiga
civersdttningar,vilket givewis dr en begrinsning i sammanhanget.)
Alltfiir okritiskt
Bokensavslutande,kortare del, behandlar nigra olika fenomensom anseskunna
ge osskunskap om det undermedvetna:
psykosomatiskasjukdomar, somnging,
dr<immar,hypnos, automatiskskrift (att
handen skriver automatiskt samtidigt
som man tlnker pi. nigot annat), multipel
personlighetoch paranormalafenomen.
Denna genomgi.ng1r alltfor kortfattad, och i vissaavseendentd.mligenokvalificerad. Pi grundval av en enda underscikning sotn visar pi sarnband mellan
personlighetoch brostcancerhdvdarhan
t ex att det kan finnas skal ftir Preventiv
psykoterapi(s 150).
Denna slutsatseir alldelesfor diligt
underbyggd.Dels bctrrnan vara fcirsiktig
med att dra slutsatserfri.n en enstaka
undersokning,Iven om den ir valgjord.
Dels ir det ocksl en forhastadslutsatsatt
om det firrns ett statistiskt samband
mellan per.sonlighetoch en viss sjukdom, si. beror detta pi ett orsakssamband som Inan kan overvinnagenoln att
pi.verkapersonligheten.
Kapitlet om parapsykologiar forvinansvirt okritiskt for atr ingi i en bok
utgiven pi Prometheus forlag (agt "u
PaulKtrrtz, crdforandei CSICOP). BI a
har Kelly alltftir stor respekt inf'or de
forsok som gors pi olika hi.ll att koppla
sarnrran parapsykologirned f/sik.
Boken ar latdrist,och de historiska
kapitlen utgor en god inrroduktion till
iddhistoria.For egen
det undennedvetna-s
jag
dock
att
dven en popular
del ryckcr
framstlllning g'Jniakan fi innehilla mera
av kritisk diskussion.
Suen Oue Hanssort
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