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Att arbeta med drömmar i en mindre grupp

ha~

blivit en djup och läro-

rik erfarenhet för mig, en erfarenhet som konsoliderade tidigare
tankar

jag har haft om drömmar och som resulterade i att jag för-

kastade andra. Vad som är mer viktigt är att det öppnade mitt
sinne för många nya aspekter i drömmandet.

(
Avsikten med den här presentationen är att erbjuda en kort redogörelse för hur jag arbetar med drömmar och att dela med Er hur

(

d~nna

grupperfarenhet har berikat min förståelse för drömbilderna

och mitt sätt att nalkas dem. Det är min förhoppning att mycket
av vad jag har att säga kan tillämpas på den terapeutiska användningen av varje spontant framkallad bild och på så sätt kan
ha relevans för andra bildskapande modaliteter såsom symboldrama.
1. Premisser och principer
Det finns särskilda underliggande premisser och principer som
har lett mitt arbete med drömmar.
A. Premisser

(

Första premissen
Drömmar är en intra-psykisk kommunikation som avslöjar i metaforisk form särskilda sanningar om drömmarens liv, sanningar som
kan bli tillgängliga för drömmaren i vaket tillstånd.
Andra premissen
Dm vi är lyckliga nog att kunna återkalla en dröm är vi färdiga
att på någon nivå konfronteras med informationen i drömmen. Detta
är sant antingen vi väljer att göra det eller inte.
Tredje premissen
Om konfrontationen tillåts att ske på ett riktigt sätt är effekten
helande. Drömmaren kommer i kontakt med en del i sig själv som
inte öppet har blivit erkänt förut. Det har alltså blivit en
rörelse mot helhet.
Fjärde premissen
Drömmar kan och skall vara universiellt tillgängliga. De är kunska*P resenterad vid Internationella Symposiet i Stockholm den 28 maj 1987
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per som kan identifieras, delas och utvecklas hos var och en med
tillräckligt intresse. Drömarbete kan effektivt utsträckas bortom ·
konsultationsrummets gränser till den breda allmänheten.
Femte premissen
Fastän drömmen är en mycket privat kommunikation behöver den en
social omgivning för att kunna förverkligas helt och fullt. Det
betyder inte att värdefullt arbete inte kan göras om en person
arbetar själv med sin dröm, utan hellre, att en grupp är ett mycket
mäktigare instrument för den sorts helande som kan åstadkommas
genom drömarbete.

(
B. Principer
Man måste trycka på att drömmar är en intra-psykisk kommunikation.

(

Varje process som används för att nå fram till en förklaring måste
respektera det faktum och de begränsningar som det innebär.
Processen som skall beskrivas har utvecklats med detta i tankarna.
Från· början och till slut styrs den av förväntningarna och behoven
hos drömmaren såsom varande den som drömmen har ett budskap till.
Kommunikationen i drömmen till gruppen är en sekundär historia,
nödvändig endast för att göra det möjligt för gruppen att ge sina
bidrag till klargörandet av den ursprungliga kommunikationen.
Det är med tanke på detta som följande principer råder.
Första principen: Respekt för drömmarens avskildhet.

(

Drömmen är den mest personliga kommunikation som vi är i stånd
att göra. Avskildheten och integriteten respekteras i alla lägen.
Varje stadium i processen är formad för att vara icke-påträngande
så att gruppen

(

följe~

hellre än

lede~

drömmaren. Drömmaren kontrol-

lerar processen genom hela sessionen och bestämmer själv hur mycket
det känns bra att avslöja sig själv i gruppen. Det är ingen press
att gå över den gränsen.
Andra principen: Respekt för drömmarens auktoritet över sin egen drHm.
Drömbilderna uppstår ur drömmarens unika livserfarenheter. Det är
endast drömmaren som kan värdera betydelsen av bilderna.
Tredje principen: Respekt för det unika hos individen.
Vars och ens livserfarenheter är unika. Varje symbolisk bild kan
användas på

~tt

tydelser antas.

högst idiosynkratiskt sätt. Inga kategoriska be-
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Drömarbete
Det nästa jag vill göra är att ta i betraktande de drag i drömmandet som jag har kommit att lära känna och uppskatta genom grupparbete. En beskrivning av processen har givits på ett annat ställe
(Ullman & Zimmerman, 1979). I korthet består det av att man strukturerar ett smågruppsarrangemang så att det kan bli till största
möjliga hjälp för drömmaren utan att vara påträngande. Man undviker teoretiska och tekniska strategier i vanlig gruppterapi och
dess enda mål är att hjälpa drömmaren värdesätta, till den grad

(

. som han själv är färdig till, allt det som bilderna kan avslöja
om det rådande

emotionella läget i hans liv. Deltagarna i gruppen

är inställda på att möta två grundläggande behov hos drömmaren.

c

Det första behovet är att känna sig säker. För att kunna dela en
dröm med andra och för att gå in för att avslöja sig själv behövs
det en atmosfär av tillit och.säkerhet. Denna kan åstadkommas
på flera olika sätt. Kontrollen över processen ligger helt och hållet
i drömmarens händer. Ingen i gruppen får anta en terapeutroll. Där

finns inte plats för tolkningar. Tillit skapas genom att man delar
med sig till varandra på olika nivåer, till exempel man delar med
sig sina egna projektioner, gruppen förstärker ömsesidigheten i
processen och fördjupar känslan av trygghet och tillit.
der

Un-

ett pågående drömarbete har alla inklusive ledaren tillfället

att dela en dröm och med tiden blir alla kända för varandra på en

(

djupare kommunikationsnivå.
Drömmaren har ett annat behov som gruppen måste uppfylla nämligen,
att hjälpa honom att göra upptäckter om sig själv som är svåra att

(

göra ensam. Olika strategier

används

för att nå detta mål.

Den första innefattar att gruppmedlemmarna gör drömmen till sin
egen och projicerar sina egna känslor och tankar om bilderna och
på det viset skapar en reservoar av möjligheter i förhoppning att
något kan ha en betydelse för drömmaren. I ett senare stadium
hjälper gruppen, genom sina frågor, drömmaren att rekonstruera det
emotionella klimatet som ledde till drömmen. På så sätt, genom att
arbeta med att belysa bakgrunden, hjälper de drömmaren bygga broar
mellan bilderna i drömmen och sin egen livssituation. Frågorna
ställs på ett öppet sätt som lämnar drömmaren fri att handskas
med dem på det sätt som han själv väljer. Syftet är att hjälpa
drömmaren ytterligare se bakgunden till drömmen, d v s att relatera bilderna till de aspekter i livet och personligheten som de
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metaforiskt pekar på. Gruppen fungerar som en katalysator genom
att försöka hjälpa drömmaren att göra klart det som är dolt i
bilderna. Den realitet som är fångad i drömmen utvecklas till en
vaken kunskap genom en social process som erbjuder både stöd och
stimulering till drömmaren. Detta leder till signifikanta och
hjälpsamma justeringar i drömmarens bild av sig själv.
Helande
Begreppet helande kan lämpligen appliceras på drömarbete på
flera sätt. Dessa relaterar till innehållet i drömmen, det sätt

(

på vilket drömarbetet utförs, drömmarens ändrade förhållande
till sina egna drömmar som en konsekvens av drömarbetet och
de förändringar som äger rum i hans relationer till andra.

(
Innehållet i drömmar
Alla bearbetar vi kontinuerligt det emotionella arvet från vårt
förgångna. Våra drömmar hjälper oss att göra detta på ganska
märkliga sätt. Dm någon sårb.a r del av oss är

utsat~

under dagens lopp,

tar drömmen initiativet att spåra den till dess historiska källa.
Våra drömmar tycks ha tillgång till djupare informationskällor
än som vanligtvis är tillgängliga. Vi är alltid ärliga mot oss
själva medan vi

drömme~

så den information som kommer upp är på1it-

lig. Det är dessa kvaliteter i bilden som blir till en helande upp-

(

levelse när de förklaras. Resultatet av drömarbete är en rörelse
mot

~törre

ärlighet och större klarhet, inte när det gäller en

trivial aspekt av vårt liv utan

(

hellre

nå ,något ämne

från vårt förflutna som har trängt in i det .nuvarande på ett · sätt
som har skapat en olöst spänning.
Processen i drömarbete
Det är en tendens, aktiv eller potentiell, för folk att söka upp
emotionellt helande erfarenheter. Emotionellt helande, i motsats
till fysiologiskt helande, äger rum utanför fysiskt definierade
gränser
hos personen. De äger rum som en konsekvens av förändringar som sker på det interpersonella fältet~
Andra människor är en väsentlig komponent i emotionellt helande.
Emotionella svårigheter startar med mänskliga varelser och löses
upp genom mänskliga varelser. Drömarbete framskrider på . det inter-
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personella . fältet. Processen är strukturerad så att den framkallar och maximerar förmågan hos andra att fungera på ett helande
sätt mot drömmaren. Det har till effekt att det förlöser drömmarens
egen självhelande potential. Följd av gruppen rör han sig närmare
en sannare version av sig själv.
I drörrw;iruppsarbete kan generella och specifika faktorer i .d entifieras som bidragande till den helande effekten. De allmänna
faktorerna innefattar:
1•

(

Den snabba utvecklingen av tillit och en icke påträngande
atmosfär som skapas genom strukturen.

2.

Intresset för, omsorgen om och respekten för drömmaren som
är inbyggd i den stödjande strukturen i processen.

c

3.

Känslan av ömsesidighet och gemenskap i upplevelser som
skapas genom det sätt gruppmedlemmarna delar aspekter av
sig själva genom sina projektioner.

4.

Avsaknaden av en hierarkisk struktur. Ledaren antar ingen
speciell professionell roll och har samma möjlighet att dela
drömmar som de andra. Hans speciella ansvar är att leda gruppen genom processen. I alla andra avseenden fungerar han som
en av gruppmedlemmarna . Detta arrangemang bidrar till att man
delar mer med varandra.

De specifika faktorer som är involverade uppstår i förbindelse
med det sätt som gruppen underlättar för drömmaren att ge meta-

(

foriska svar till de olika elementen i drömmen. Gruppens förmåga
att öppna upp drömmen fö r drörM1aren börjar med vidden av och: virtuositeten

(

i

deras projektioner i det andra stadiet och fortsätter

med den skicklighet och effektivitet som kommer fram i dialogen.
Den skicklighet som behövs för detta kan läras och sedan fördjupas

genom erfarenheten.
Drömmaren och hans dröm
Allt eftersom drömarbetet utvecklas blir det förändringar i
drömmarens förhållande till sina drömmar. Från att ha varit tillfälliga, påträngande, främmande och ibland skrämmande besök, förvandlas de till värdefull

kommunikation som innehåller information

av värde för drömmaren. Drömarbetet blir avmystifierat. Där finns
en känsla av den potientiella tillgängligheten i drömmen och eut
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medvetande om att, när drömmen är fullföljd i en stödjande social
omgivning, blir drömmaren bättre känd för sig själv och för andra
på ett sätt som ger lättnad och en känsla av större helhet. Fri- .
heten att låta sig själv bli känd för andra är också en frihet att
vara sig själv. Man lär sig att inte döma en dröm på basis av de
omedelbara reaktioner som den framkallar. Dessa reflekterar till
största delen det vakna stadiets uppsättning av förutfattade meningar. Bedöma en dröm utifrån det vakna stadiets normer är missledande och fördomsfullt mot drömmaren. Sådana bedömningar är
irrelevanta för drömmens natur. Drömmaren lär sig snart att det

c

enda som är viktigt är förbindelsen som bilderna har till ens
hela och sannare version av sig själv. Bortsett från sammanhanget
och de känslor den framkallar kommer drömmen att bli betraktad

(

som en tillgänglig och hjälpsam privat resurs.
Drömmaren och andra
Hälsosamma förändringar sker i drömmarens egen interpersonella
miljö. Han har fått priviligierade glimtar djupt in i andra människors själar och han har där sett samma blandning av sårbarhet
och styrka som han har kommit att upptäcka hos sig själv. Han
har också fått den sällsynta erfarenheten av mänskliga varelser
som har kommit tillsammans som hjälpare för varandra. Han har lärt
sig hur han kan delta i helandet av andra

c

såväl som i helandet av

sig själv. Det är en fördjupad erfarenhet av själv och andra och
en växande känsla av gemenskap. Det är en större medvetenhet av
omständigheter under vilka människor lever sina liv, en större
känslighet för kampen som en del av det mänskliga livet och ett

(

större intresse för och tolerans för andra. Det är en hälsosam
expansion och ett fördjupande av det sociala fältet

och som kon-

sekvens en större öppenhet för nya erfarenheter och en större kompetens i interpersonella relationer.
Drömmaren drar nytta av

inte bara av vad drömmen har sagt utan

också hur det har sagts. Han kommer att känna igen och värdera,
ibland för första gången, vidden av hur hans egen kreativitet försörjer honom med en aldrig sinande källa av användbara bilder.
Han kommer att lära sig att denna kreativa källa också kan flöda
i artistiska och estetiska kanaler i det vakna tillståndet •. Hans
nattliga bilder upplevs som en dold kreativ resurs som finns där
till hans hjälp och som kan påkallas när den behövs.
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En omorientering till drömmandet
Många av mina åsikter om drömmarnas natur har förändrats i och
med min växande erfarenhet av drömgruppsarbete, en erfarenhet
som inkluderar inte bara att

träna

psykoterapeuter utan

också

ansträngningar att utvidga drömarbete i samhället. De förändringar
som jag hänvisar till innefattar både tekniken och drömarbetets
natur.

Detär vidare resultat som uppstår av det och som har

innebörd, som går långt bortom drömarbete och som relaterar till
alla andra modaliteter där imaginationer används för att kasta

c

ljus på omedvetna processer.
Förändringar relaterade till själv drömarbetet

c

Det är sant att en drömmare vanligtvis behöver hjälp för att
helt och fullt förstå den mening som finns inbäddad i bilderna.
Ända sedan Freud definierade drömarbete som ett område för någon
psykoanalytiskt tränad har rollen som hjälpare ansetts vara en
profesionell sådan. Jag anser detta onödigt begränsande. Rollen
som hjälpare behöver inte definieras professionellt och 'seriöst
drömarbete kan sträckas ut uti samhället utanför ramen för formellt terapeutiskt

engagemang. Den kunskap som är nödvändig för

drömarbete kan läras. Det innefattar att lära sig hur . den visuella
metaforen uttrycker sin

bet~delse

mer symboliskt och att lära sig

hur man kan hjälpa drömmarna att utveckla vilka färska och avlägsna

(

känslorester som har skapat drömmen. Detta i sin tur innefattar att
lära sig att lyssna till allt det som drömmaren säger på ett öppet
och förutsättningslöst sätt och hur man kan stälia frågor som kan

(_

vara hjälpsamma när det gäller att framkalla relevanta livssituationer utan att gå utöver de gränser som drömmaren sätter.
2.

Det är väl känt att de flesta människor har en naturlig ny-

fikenhet när det gäller sina drömmar. Jag har kommit fram till
att känna att det är mer än nyfikenhet som arbetar här. Nyfikenheten är endast den ytliga manifestationen av en omedveten medvetenhet att drömmen är, ~om· Paul Bjerre uttrycker det,
ett "naturligt helande system".
3. Kanske är den mest signifikanta förändringen tekniskt
.sett ·min sj<n på försvarsmekanismernas arbete. Jag betraktar
dem inte längre som riktigt så svåra att påverka som jag gjorde
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under min karriär som psykoanalytiker. Jag ser dem mycket mera som
beroende av den sociala miljön och de

har en tendens att smälta

bort i en atmosfär av säkerhet och trygghet. För att säga det på
ett annat

sätt~

om drömmaren har en stödjande och stimulerande

social miljö kommer hans egen nyfikenhet att segra över försvaren.
Y~~ar~ resultat som härrör från drömarbete.

Det som nu följer, erkänt spekulativt, är några av de

~ via:a~e

resultat som härrör från vår anmärkningsvärda förmåga att fram-

c

kalla spontant meningsfulla bilder.
1. Drömmande och sammanhang.

c

Det första ämnet rör drömmaren och hans känslomässiga förbindelse
till andra.

Medan vi drömmer konfronterar vi oss själva med

tillståndet i våra relationer till betydelsefulla andra i vårt
liv, de strategier vi använder för att underminera eller restaurera
dessa förbindelser och den sociala press som placerar hinder på
vår väg. Essensen i drömmens naturligt helande potential härrör
från drömmarens förmåga att producera bilder som reflekterar
nyligen upplevda områden av brist på sammanhang med andra eller
med sig själv. Med detta menar jag att drömmaren befattar sig med
vilken pågående händelse eller erfarenhet som helst som på ett
signifikant vis gör intrång på hans känsla av förbindelse med

(

andra. Sådana erfarenheter sätter igång återkastande skakningar
på olika områden och definierar de problem som skall utforskas
i drömmen.
Drömmarnas relation till förbindelser och sammanhang framträder
klart under loppet av en grupps drömarbete. I den trygga atmosfären
som skapas av processens icke påträngande natur, kommer de sociala
försvaren att smälta bort eller under alla förhållanden inte påverka den djupa nivå av gemenskap som framkallas. Deltagarna är i
stånd att svara på en känslomässig nivå på någon annans bilder.
Detta är förståeligt i termer av att man delar en liknande social
miljö, meo d~t kan öckså peka på ett djupare sätt som bilder har
att länka folk samman, någonting mera släkt med en delad estetiskt
respons.
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2. Drömmande och artens överlevnad
Denna förmåga att reflektera drömmarens omsorg med att kunna bibehålla förbindelser och sammanhang har lett mig till den spekulativa föreställningen : att vi, medan vi sover och drömmer är - engagerade
i en : mycket bredare aspekt i den mänskliga naturen, en som går
förbi omtanken om individen. Drömgruppsarbete avslöjar dem som
arbetar mot fragmentering. Tillit, gemenskap och en känsla av solidaritet utvecklas snabbt i en grupp där man delar drömmar. Jag antar
att denna omtanke om sammanhang förenar drömmandet till en större

c

uppgift

nämligen, artens överlevnad. Den mänskliga artens ut-

veckling har karaktäriserats inte bara av skillnader utan också av
en anmärkningsvärd grad av oenighet. Separation och spänningar upp-

(

står på många olika vis.Vi drar en linje mellan oss själva
och andra alltefter
ursprungsland, färg på huden, religiös
tillhörighet, klasstillhörighet o s v. Var och en av oss är på
någon nivå ett offer för det emotionella nedfallet från denna pågående process. Vem av oss tänker inte på i denna kärnkraftsålder,
om det går att upprätta band bland nationerna som är starka nog
för att undvika en kärnkraftskatastrof. För var och en av oss
spelar det en roll

att . dämpa eller att föreviga denna så far-

liga situation. Det är som om vi, medan vi drömmer, framlägger var vi
står i relation till denna sak från vår personliga synvinkel.
Någonstans inom oss är det en medvetenhet att denna

oenighe~

ifall

den blir okontrollerad, bär i sig fröet för vår potentiella undergång. Endast genom konstruktiva och effektiva band kan denna fragmentering övervinnas och arten bestå. Det är i den här betydelsen
som drömmar kan bli betraktade som om de uppstår från denna inbyggda mekanism som befattar sig med artens överlevnad. Individens
omsorg om att bibehålla sin känsla av tillhörighet är en del av
denna större omsorg nämligen, problemet om artens tillhörighet.
Individens bevarande är nödvändig för bevarandet av arten men,
medan vi drömmer tycks vi överskrida individuella gränser för att
röra oss mot vår plats i en större helhet.
För att stödja tanken att vi betraktar oss själva från två helt
olika perspektiv när vi sover och när vi är vakna, vill jag börja
att föra tillsammans ett par som är mycket olika varandra och som
vi i Amerika skulle kalla ett omaka par. Trots deras olika bakgrund, intressen och sätt att leva, har båda något viktigt att
säga om frågan om sammanhang med varandra.
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Den första i detta par är August Strindberg, denna fascinerande,
komplexa och olyckliga människa. Harry G. Carlsson (1982), noterar
i sin studie om Strindbergs användning av mytiska teman i sina
skådespel, hans upptagenhet av det indiska begreppet maya, en
term som hänvisar till" ..

den vävnad av saker, ting och människor

som bildar det som vi tror vara verkligheten .. " (p.141). Han
spårar Strindbergs intresse till hans läsning av Schopenhauer:
"Det är svårt att exakt peka ut när Strindberg blev bekant med
maya eller maya-liknande begrepp, men det kan ha varit så tidigt
som

c

på 1870-talet, den tid när han först blev imponerad av

. Schopenhauer. Maya är ett grundläggande och återkommande uttryck
i VÄRLDEN SOM VILJA, där vi finner märken av passager som följande:

Ögonen hos den obildade individen är beslöjade, som indierna säger,

(

med mayas slöja. För honom avslöjas inte tinget i sig själv utan
bara

fenomenet i tid och rum. Med sin begränsade kunskap ser han

inte tingens inre natur, som är en, utan dess fenomen som separerade,
avskilda, oräkneliga, mycket olika och motsatta varandra."
En del av Agnes Mission i Ett drömspel är att hjälpa dödliga förstå
att de inte ser 'den inre naturen i tingen, som är en,' utan mångfalden,

mayas missledande drömslöja, 'fenomenen som separerade,

avstyckade, oräkneliga, mycket olika och motsatta.'" (s 141-142,
ltalics, M.U.)
David Bohm, en utmärkt teoretisk fysiker, antar en underliggande

(

ordning i verkligheten som vi inte direkt känner till, som grunden
för allt varande. Han syftar på den ~r-liggm.~a:n:chingen. 1 ) . Ur
denna uppstår en ,m8ft-ifest

ordn-iR~

2L

Med Bohms ord:

"Det väsentligaste i denna ide var att hela .universum på något

(

vis är innesluten i allt och att allt är inneslutet i det hela.
Av detta följer att, på . något vis ·och till en särskild grad,
allt är omslutet eller inblandat i allting. Den grundläggande
tanken är att denna omslutande relation inte bara är passiv och
ytlig. Snarare är den aktiv och väsentlig för vad

va~

och en är.

Av detta följer att varje ting har en inneboende relation till
det hela och därför till allting annat. De yttre relationerna
visas i den .öppna eller m~nifesta · ordningen, där varje sak ses
som separat och utsträckt och endast till det yttre relaterad
till andra ting. Den ·manif.estä

ordningen som dominerar

v~nlig

erfarenhet såväl som klassisk fysik är emellertid sekundär i den
betydelsen att den ytterst kommer från den primära verkligheten
i den underliggande ordningen.
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Därför att den underliggande ordningen är fundamentalt dynamisk
till sin natur, kallar jag den holomovement, hologram i rörelse. Allt
som finns i den öppna manifesta ordningen kommer från holomovement
där de är inneslutna som möjligheter och slutligen faller tillbaka
dit. De uthärdar endast en tid och medan de varar uppehålls deras
existens i en konstant process av omslutande och återomslutande, vilket ger anledriing till de relativt stabili och oberoende former som
de uppträder i i den manifesta ordningen." s 114-115)
Vi är självd del av den manifesta ordningen men vi kan aldrig

c

se den, bara det som

vår perceptionsapparat tillåter oss att se.

Medan vi uppfattar den manifesta ordningen, skapar vi själ'l:len
perceptuell ordning som också kallas en samstämmig verklighet

c

eller medelordningsverklighet. (Consensus reality or mJddle
order reality.). Comfort (1981), förklarade så här i sin diskussion om Bohm:
"Vi har således en trefaldig struktur: ett underliggande extradimensionellt fält av mönster, en manifest ordning framskapad
ifrån denna i en process som han kallar utveckling, och en
vanlig medelordningsverklighet alstrad ur den manifesta världen
med hjälp av vår perception av den."
Som ett resultat av en lång betingning tar den perceptuella
ordningen platsen som den primärt givna trots vår allt mer djupnande förståelse av förhållandena mellan olika fält. Bohm antar,
och jag tror att det är rätt, att detta sätt att förstå verklighetens natur har spelat en betydande roll i att frambringa den
grad av allienation och fragmentering som nu existerar i världen

(

idag.
Det som förenar Strindbergs intresse för maya och Bohms manifesta
ordning är att i båda exemplen sägs det att vi fastställer en
mycket begränsad, fragmenterad och ensidig syn på verkligheten
och förlorar siktet på den djupare strukturen av föreningar med
varann som genomtränger den manifesta ordningen. Vi misslyckas
med att värdesätta den djupa betydelsen av vad Bohm kallar den
"obrutna helheten" vilken karaktäriserar hela naturen.
Hur passar då dessa överväganden om drömmande in med de konstruktioner som Bohm trycker på? På ett allmänt och analogt sätt är
den en åsikt som presenteras här mer inneboende relaterad till
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begrepp som sammanhang och "obruten helhet" än drömteorier som anger
objektifierade psykiska verkligheter i krig med varandra. Vakna,
är vi insjunkna i vår egen avskildhet och på grund av det språk
vi använder, fångade i en fälla genom den skenbara avskildheten
hos alla andra runt omkring oss. Sovande och drömmande, överger
vi linguistiska kategorier som ett primärt sätt att uttrycka oss.
Vi riskerar att känna vår väg tillbaka till en underliggande enhet och ger oss själva uppgiften att utforska båda inre och yttre
hinder för dess flöde.

(

Medan vi drömmer skapar vi en omvänd figur-bakgrund.. Det vakna
medvetandet är inskränkt fokuserat på den omedelbara verkligheten
som vi har runt omkring oss. Den upplevs mot en bakgrund av känslo-

c

toner, tankar som kommer från vår historiska bakgrund. Vakna
strävar vi enligt den perceptuella ordningen att se saker i
deras avskildhet. Den

viktig~

roll som sammanhang spelar, Bohms

ide om den obrutna helheten, är likt en påträngande grekisk kör,
hörd svagt eller inte uppmärksammad alls. Omkastningen som sker
medan vi drömmer gör att vi mer uppmärksammar aspekter av denna
"obrutna helhet", åtminstone när det är tillämpligt på våra relationer med andra.
Med Bohms termer kan vi säga att metaforen är ett instrument som
bär oss djupare in i den

manifesta

ordningens mysterier, när en

gång någon aspekt av dessa mysterier börjar att göra intrång på
våra liv. Genom metaforen når vi fram till vad som är en oidentifierad, okonceptualiserad och ännu endast svagt känd aspekt av

(

den ~anifesta ordningen. Vanlig användning av språket räcker
inte till för denna uppgift. Det språket kan användas endast
efter det att metaforerna tvingat det mystiska ut från sitt
gömställe.
Det är lätt att se hur metaforen handlar som en kraft som driver
oss in i framtiden. Den representerar rörelse, förändring, mixtrande
med det okända. Riktad . mot yttervärlden precis som poesi, konst
qch även vetenskap, för den fram mer till det kändas domäner.
Riktad mot den inre världen gör den passagen av . material från
det omedvetnas domäner till de medvetna domänerna lättare. I
båda exemplen erbjuder den för skaparen av metaforen och till
dem som kan dra nytta av ·.·,dess . skapande, en·:.stö+r.e : grad. .
av frihet än vad · som existerade innan.
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I våra drömmar framskapas dessa metaforiska bilder spontant och
ofrivilligt. Det tycks vara vårt sätt att fånga en glimt av och
försöka inkapsla information om något mystiskt (omedveten händelse) som håller på att öppna sig. När vi sover och medan vi drömmer värdesätter vi inte dess metaforiska betydelse. Den metaforiska
aktiviteten upplevs som vår omedelbara, inte symboliska verklighet,
och vi svarar som om vi var fångar i denna

verklighe~

Drömarbete och symboldrama

c

Fastän både drömarbete och symboldrama använder sig av den helande
potentialen hos spontant framkallade bilder, skiljer sig de båda
metoderna något. I denna avslutande avdelning skulle jag vilja

c

ta upp några av dessa skillnader.
I symboldrama är startpunkten den raka motsatsen till drömmens.
Drömmaren är i ett omedvetet tillstånd redan från början och
han måste tillkalla bilder som reflekterar hans närvaro där.
I symboldrama är det terapeutens uppgift att skapa omständigheter
som gör det möjligt för patienten att sätta sitt ego något åt
sidan (aldrig i den utsträckningen som man gör när man drömmer)
så att det omedvetna materialet kan bli mer tillgängligt. Den
struktur som terapeuten erbjuder tillåter patientens lmaginationer
att fritt spela. I symboldrama tycks dessa första bilder agera som
ett mönster som tillåter ännu inte yttryckta fokala konfliktfyllda

(

känslor att uttrycka sig i metaforiska bilder.
Detta för

mig fram till vad jag ser som den första väsentliga

skillnaden mellan drömmarens uppgift och uppgiften för en patient
i symboldrama. För drömmaren är bilden ett försök att härbärgera
känslorna. Det är som om man frågar sig själv: Har jag resurser
att handskas med vad jag känner just nu?

Kan bilden som jag

skapar härbärgera dessa känslor eller kommer de att flöda över
och resultera i att jag vaknar? För patienten i

symboldrama

är bilden primärt ett språkrör för känslor .
En andra skillnad är en naturlig följd av att drömmarens grundläggande identifikation är med det sovande tillståndet, medan
patienten • i : sy~boidta~a; ~ . uo~er

det att han avlägsnar sig från det

vakna tiHståndet "-ändå bibehåller sin grundläggande förbindelse med
detta tillstånd och med dess sociala innebörd.

I kontrast till
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drömmare~

där skapandet av bilden ocih

~ess

användning för att hela

sker i två separata existentiella tillstånd,, både skapar patienten
i symboldrama bilden och med hjälp av terapeuten tillämpar den i
verkligheten och i sitt liv, allt medan han mer eller mindre är inom
samma tillstånd. Patienten skapar den implicita (underförstådda)
metaforen och på samma gång rör sig mot att göra den explicit med
hjälp av

terap~utens

interventioner.

En tredje skillnad härrör från symbolens natur, som sine qua non
vi värderar som själens liv och som på en och samma gång organiskt

(

rotad i själva vävnaden i vår kropp. Terapeute~ i symboldrama
hjälper patienten att röra sig in .i bildens vävnadsaspekter, känslorna, de kroppsliga

reaktione~na

allt eftersom de relaterar till

särskilda konfliktområden som summeras ihop i bilden. Där kan

(

~

bli varierande

grad av klarhet om den konkreta verkligheten i

konflikten, men där är en lättnad när känslorna utvecklas.
Återigen är situationen omvänd i · drömgruppsarbete. Här startar vi
med att rekonstruera specifika konkreta händelser och tillåter oss
själv att ledas av dessa händelser in i de känslor som är associerade med den specialla spänning som drömmen händskas med. I drömarbete avslöjas först den sociala -eller den symboliska delen av
metaforen och känslorna eller vävnadsaspekterna uppstår när man
har kommit fram till den fulla betydelsen. Vi försöker att återvinna känslor som är inbäddade i en bild som vi själva har skapat.
Vi spårar dess källa i nuläget och mer avlägsna dagsrester och
medan vi gör så, frigör vi de känslor som metaforiskt är representerade.

Symboldrama har fått en bild som inviterar till vidare

visuell utställning av bilder som är relaterade till en omedveten
källa och med hjälp och stöd av terapeuten tillåter de känslor, som
är förbundna med denna omedvetna källa, att komma till ytan.
Detta är terapeutiskt i sig själv bortsett från vilken vidare
tolkande aktivitet som sker. Därför att

~llt

detta sker i · ett

t~ll

ståriH: · som är närmare identifierat med det vakna tillståndet än med
det sovande, finns det inget behov av att metaforen skall ha en
härbärgerande funktion

Följaktligen har den en befriande funktion

i en stödjande terapeutisk miljö.

Om vi nu gör en jämförelse på basis av Bohms modell, skulle vi
kunna säga att vi i båda dessa metoder rör oss närmare den underliggande ordni8gen,....implicate order, och rekognoserar tillståndet i

. ..
. ...
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~

de underliggande sammanhangen. Medan vi drömmer är det som en
opersonlig kraft har kontrollen och vi har inget val mer än att
se vad det sätts framför oss. I symboldrama går vi ut för att
komma närmare denna i.mderl.i.g9ande ordning , men tvålige.:tc a:tt =·göi:a så är
inte så imperativt och bjudande som det är när vi drömmer.
Som sammanfattning kan jag säga att jag har utvecklat några ideer
om den helande potentialen i bilden och som jag har fått från mitt
arbete med drömmar:, men också applicerat den till andra tillstånd
där imaginationer är framkallade. Jag har förenat helande till det

c

.som jag anser vara de

grundläggande inneboende dragen i drömmed-

vetahdet nämligen, vår förmåga att ärligt visa upp mer av oss
själva för oss själva genom att förena vår historiska bakgrund med
problem

(

som vi allmänt står inför.

Genom att skilja ut dessa

grundläggande drag i drömmandet från alla metapsykologiska överväganden, har jag känt ett behov att förena drömmedvetandet med
någonting annat, inte med ett annat metapsykologiskt system, men
till ett annorlunda sätt av att uppfatta både inre och yttre verklighet. Det var detta som förde mig till Bohms föreställningar
om implicate och explicate order. Detta tycktes vara ett sätt att
förena begränsningarna i vår perceptuella apparat

i~ att

.handskas med

den manifesta ~ller explicate)ordningen i verkligheten runt omkring oss och begränsningarna i vårt vakna medvetande i dess försök att gräva djupare i vad som ännu återstår inneboende inom oss
själva. Frigörelse från det vakna sättet

(

kontakt med manifest verklighet på ett
med naturen i den

ordning~n,

skapar möjligheten till

sät~

som är .mer kongruent

än det sätt vi uppfattar den . på.medan vi är

vakna. Med en term som är lånad från fysikerna upplever vi större

(

grad av "sammanhang" med den naturliga ordningen i världen omkring
oss och inom oss.
Slutligen har jag kort undersökt och jämfört de två olika sätten
att nalkas den helande kraften i bilden, nämligen, drömarbete och
symboldrama. Jag har försökt att visa att, fastän man arbetar från
olika poler av symbolen, båda ger lättnad till den som har skapat
bilden.

