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Bäste läsare!

Den bok som ligger framför dig påbörja�
des i början av nittiotalet	 Jag hade
kommit till en brytpunkt i livet	 Mina
krafter tog slut	 Jag orkade inte fly eller
jaga längre	 Jag var trött	 Trött på att fly
från mig själv� trött på att smita från att
ta ansvaret över mitt liv� trött på jagandet
efter att bli någon duktig som hade lyck�
ats i samhället	

Livsgnistan höll på att släckas� mina
skyddsmurar rämnade � livskrisen var
ett faktum	 Jag befann mig i självömkans
ingenmansland	 Det enda jag hade var
min nakenhet och smärta	 Ur denna
tomhet började det att spira en längtan
om att få resa sig upp och lämna offer�
platsen	
Jag insåg att rädslan för smärtan är värre
en själva smärtan själv	
Nakenheten� smärtan och tomheten gav
möjligheter till ett nytt liv	

Jag förstod att det var mina känslor som
var mina bästa vägvisare	 Följande frågor
gjorde sig allt mer påtagliga och ville bli
besvarade: "vem är jag?"�  "vad vill jag?"�
och "hur får jag ett värdigt liv?"	



Känslor är svårtolkade� speciellt om man
som jag förträngt dem under större delen
av livet	
Det krävs mycket mod och ärlighet att
våga erkänna och följa dem	 För mig blev
lösningen att uttrycka känslor och tankar
i texter och bilder	 Detta öppnade dörrar
till mitt inre väsen	

I mitt sökande växte sig en känsla allt
starkare och starkare � "kom hem"	 Den
vägen är kantad med återvändsgränder
och hinder	 Många är de gånger jag fallit
och fått resa mig för att börja om� men
för varje gång jag rest mig blir mitt jag
och min väg allt tydligare	 Tanken om att
"komma hem" är en vision som ger mitt
liv en mening	

Jag vill tro att kärlek och försoning är
möjligheternas väg � om jag har mod att
våga välja dialog  och att se mina med�
människor och deras återspeglingar	

PS	 På min väg har många medmänniskor
sträckt ut en hand	 Tack	



Vi skall dela med oss av våra insikter�
men inte förvänta oss att någon vill ha
dem	





Allt vad jag skriver och säger lever jag inte
upp till	 Min tröst är att det aldrig är
försent� så jag försöker igen och igen	



Lögnen kan aldrig leva �sanningen kan
aldrig dö	

Det jag gör i det världsliga är inte
viktigare än att jag kan låta bli att göra
det	 Det jag gör i det tysta och fördolda är
frön till spirande blomster	

 Som sökare får jag lov att acceptera
många svar på samma fråga	



Konsten är inte att ställa frågan� utan att
vara tyst så jag hör svaret	

Vi glömmer lätt den viktigaste analysen:
bilden vi möter framför spegeln	

Förtroligt tal och lågmäldhet har alltför
ofta en giftig spets	





I dyningarna efter diskussionens vågor�
syns min litenhet ligga naken på stranden	



Mellan högmod och falsk blygsamhet
slingrar det sig en smal stig� rakt igenom
det egna hjärtat	

Att lyssna på någon som inte tror vad hon
säger� torde vara totalt bortkastad tid	

Goda gärningar� för att slippa se sig själv i
spegeln� är som all annan flykt	



Jag vill gärna stödja dig som människa�
men inte din självömkan	

Det hörs ständigt en klagolåt över våra
ungas beteende	 Alltför lite av klagokören
besjunger vårt samhälles vinprovande
radhusamorterare	

Jag känner dom! Vilka? Radhusamorterarna
� jag är en av dom	





Min svaghet är när jag gömmer mig bakom
min styrka	 Min styrka är när jag vågar
erkänna min rädsla	 Att erkänna rädslan
blir min styrka	



Mår dåligt gör du först när du flytt
känslan av att må dåligt och du tror dig
må bra	 Mår bra gör du när du bejakar
känslan av att må dåligt för att nå dess
sjuka rot	

Det finns ingen gud� det finns ingen djävul	
Det finns varken gott eller ont	 Det finns
ett val för dig och mig: valet mellan rädsla
och kärlek	 Det är vårt val om vi vill strida
eller växa i livets flöde	



Det ostraffade barnet utan skuld räds ej
sanningen	

Till dig som tycker jag är skrytsam � är jag
möjligtvis ett hot mot din falska blygsam�
het?

Bättre vässa sin tydlighet än att klaga på
att vara missförstådd	

Jag kan inte blunda för fakta enbart för
att vara positiv	





Varför kom du springande och blottade
ditt sköte� när jag ropade på min mamma	



Till stort lidande för mänskligheten � ja
även ett befriande� är det faktum att
lögnen har sin rot i rädslan och att den
upprepar sig tills den förgör sig själv	

Tack för att du visade mig ärlighet i en
djupare mening	 Med det verktyget
klippte jag av vårt kärleksband	



Det är endast ärligheten som tål att vara
avskalad och naken	

När jag besegrat min falska blygsamhet
kan vandringen till högre höjder ske	 På
den vägen är mitt högmod det största
hindret	





Vill jag höras är det bra att ha en trumma	 Ska
jag prata är det bra om jag har något att säga	





Den som söker djupet i sin egen brunn blir
aldrig utan vatten	 Den som söker i andras
brunnar går ständigt  törstig	



Gud har vi skapat för att ta ett steg
framåt  � inte att gömma oss bakom	

Säga vad man vill om grabben på korset�
i kärlek var han rikt bevandrad	

Det kan inte vara Luthers fel att vi saknar
mod att bejaka vårt hjärtas röst	



Det är svårt att inte beundra mannen med
sandalerna	

Det torde vara hög tid för reformation	
Moses tavlor tycks alltför tunga i vår tid	
Pojken från Nasarets subtila himmelsfärd
verkar fjärran	 Det tycks mer likna en man
stående i gyttja	

Den som pratar om slumpen har ej för�
stått sin del i en helhet	





Även den onde har en uppgift	
Kanske den svåraste	



Växa är att krympa så att kärnan syns	

Självförverkligandet är människans yt�
tersta mening	 Det fullbordas genom
möten och återspeglingar från mina med�
människor	

De som säger sig veta sanningen och
känna till den enda vägen� de ses väldigt
ofta irra omkring rädda och vilsna	



Vördsamt ber jag att slippa bära ideo�
logins och religionens lögner� enär mina
egna tycks mig tunga nog	

Människan klarar sig inte utan konsten�
men konsten klarar sig utan människan	

Konsten är inte att vara obegripbar utan
att visa det ogripbara	





Låt inte gårdagens mörker lägga sin slöja
över den gryende dagen	



Att leva utan en tro är svårt	 Att dö utan
är en rysare	

När jag tycker synd om mig själv� vad är
väl det om inte självömkan	 Ja� kort sagt�
som fan själv eller kyrkan skulle uttryckt
saken: ”det är synd”	
Denna synd vill jag göra mina med�
människor delaktiga i	 Sprida ut denna
galla på så många som möjligt	 Denna
självömkans gift tycks likt curare förlama
livsandarna i en hel västvärld	



Livets hav är stormigt� med det hotfulla
mörker som drar oss ned i djupet	 Låt ditt
val bli ett par simtag till	 Du kommer iland
och likt fågeln lyfter till ljuset i skyn	

Vi hamnar alltid i ett dilemma � betala
lösen för att syna korten eller dö i kvalet
över att aldrig ha sett	

Genom att förminska det stora ofattbara
krymper jag mitt liv	 Genom insikten att
jag är en del i det oändligt stora får jag
möjligheten att nå det som ligger bortom	





Livets friktion filar av låsen till mörkrets
dörrar	 Ljuset belyser vår valmöjlighet att
inte spela rollen som kasperdocka i ett
illusoriskt skuggspel	



Det måste väl vara ett rimligt krav att få
spela huvudrollen i sitt eget livsdrama	

Hurra� jag växer � mina barn är på väg att
få en far som vet vad han vill äta till mid�
dag	

Det finns en rätt tid för allt	 Det tycks mig
vara den punkt när mina tankars val
fysiskt manifesteras utanför mig	



Genom att jag ser mina egna förtjänster�
orkar jag glädjas åt andras framgångar	

Den enda strid jag har att kämpa� är att ta
fram det bästa jag har i matchen	

Jag vet ej vad rättvisa är � men väl om
solidaritet som är sprungen ur mina egna
behov	



Du kan aldrig förlora�
för livet är ingen tävling	
Frukten av din kamp�
är en fågelsång i ditt bröst	
Dess toner är så ljuvliga att de idag ligger
bortom din fattningsförmåga	
Ditt liv har bara ett syfte � försöka höra så
mycket som möjligt av sången innan du
dör	







Män med liten självbild tycker sig alltför
ofta ha en likaledes snopp	 De som efter
många mätningar övervunnit denna skam�
tycks visa den så ofta de kan	



Jag pillar mig i naveln är för att bli till en
tillgång för mina medmänniskor	

Ett visst mått av melankoli är charmigt�
men depression är en signal om att jag
gått vilse	

Om jag inte hade lagt så mycket energi på
rädsla och oro så hade jag varit på ett
annat ställe på livets vandring	 Men å
andra sidan: vad spelar det för roll � jag
har ju hela livet att vandra på	



Varhelst jag söker efter manliga förebilder
finner jag ingen bättre än den jag ser i spe�
geln	 Detta faktum säger mycket om
mannen av idag	

Vägen tycks mig väldigt lång att vandra�
när jag konstaterar att jag står fast i
gyttja	

Allt vad jag kan göra mindre är bra	 En
dag behöver jag inte göra någonting	 En
dag är jag mull	



Det finns bara ett arbete värt namnet
� att nå självinsikt	

Allt vad som görs är gjort � men inte av
mig	

Vad jag vet är att jag inget vet	 Jag behöver
inget veta	 Vetandet blir till en gräns och
ett fasthållande	 Vad jag vet är att vandra
i tillit med ett öppet sinne befriat från
vetande	



Snögubben � en symbol över barnasinnets
oförstörda charm	
Snögubben � ett monument över blod som
stelnat till is	
Snögubben minner oss om att det fanns
en tid när barnasinnet fick blodet att
porla likt en bäck	





Hur skall jag hinna med att förverkliga mitt
liv? Hur skall jag hinna med att befria mig
från alla dessa skal av förhårdnade lögner?
Hur skall jag hinna befria mig alla dessa sega
hinnor av meningslöshet och tidsfördriv?





Ljuset skrämmer oss� för det blottar
sanningen vi gömt i hjärtas mörka vrå	



Genom att mötas skapar vi gemensamt
vår framtid	

När vi pratar om kärlekens yttersta
mening� rör vi oss i universums vida sfär
långt bortom Knäckebröhult	

Till dig som undrar var Knäckebröhult är
beläget� vill jag svara: i vår begränsning
att leva i en kokosnöt	



”Man” och ”måste” är uttryck för vår
osäkerhet och rädsla	 Vad jag vill är ”du
och jag” och ”vi tillsammans”	

Det är förödande för depressionen att
möta glada människor � ja� för att inte tala
om att få en bunt sedlar	

För att våga gå in i det okända är det bra
att veta varifrån vi kommer	



Livet är möjligheten att göra det som inte
blev gjort igår	

Först över målsnöret behöver nödvändigt�
vis inte vara vinnaren	

Vi välfärdsmänniskor tycks sitta på klister�
pappret likt flugor och se livet gå förbi	



Rädslan för att misslyckas gör oss till
medelmåttor	

Mycket av sorgen är en grämelse över det
vi inte gjort� men borde	

Livet och sandpapper har ett gemensamt
� att slipa bort ojämnheter	





Du kärlekens barn� så efterlängtat� önskat
och välkommet till vår jord!
Du föddes med kärlekens heliga eld i ditt
bröst� den eld som är alla människors rätt	
Nu börjar din vandring på livets snåriga
stig	 Blott ett par ord på vägen vill jag
skänka dig:
När hindren och molnen tornar upp sig
och tvivlets gift fräter dig� då � kära barn �
ber jag dig minnas vilket välkommet och
älskat kärleksbarn du är	 Med den insikten
kan du med tillit gå vidare på livets stig
och så kärlek där du går fram	



Stormpiskat hav för in kärlekens skum	
Drick och hänrycks av livets alla gåvor !

Jag vill tro att det finns en sanning	 Den
att kärleken till livet skall förlösa oss	

Jag misslyckas aldrig så länge jag vill växa
i kärlek	



Människans största drivkraft är längtan
� i brist på kärlek	

Vördsamt ber jag om ett mått av känslig�
het så att jag inte trampar på mina med�
människor med spikskor	

Att gå utanför sig själv är en av kärlekens
hörnpelare	



Jag hör ljudet av en susning� en vindil som
svalkar min heta längtan	 Jag ber dig� ljuva
vind � för mig till en vän� som lär mig
kärlekens innersta väsen och där våra lågor
blir till ett	





Glöm inte den stora gåvan som finns i
varje möte och relation	

Jag ser ett stort kärleksdilemma	 Detta
samhälles hårda tryck på våra mödrar	 Jag
ser hur kampen förhårdnar dem till hero�
iska kämpar som ej släpper taget om sina
barn	



”Jag har mött den stora kärleken!” De
orden behöver aldrig uttalas � det syns	

Det enda jag har att kämpa för på kärle�
kens slagfält� är att övervinna min egen
rädsla	





Om jag fördömer andra� måste jag
gömma mig 	 Men ser jag dem i kärlek�
kan jag ta bort låset på min dörr	



Uppgivandet av sig själv är inte kärlek	
Solidaritet är kärlek i sin renaste form

Att vara särbo är ett bra sätt att öva sig i
att ha en relation utan de traditionella
kontrollstationerna	
Eller ett sätt att inte ta ansvar för sin
relation	

Valören av orden ”jag älskar dig” visar sig
bäst i handling och respekt för varandra	



Det finns en kärlek som ej håller fast ej
ställer krav	 Kan jag finna denna pärla får
jag göra en resa till galaxer jag ej trodde
fanns	

Jag är som vackrast när mitt hjärta blöder
och hela mitt väsen ropa ”Älska mig!”

När vi finner tillit i varandra och vågar
visa våra sår� får vi läkning som gör att
såren aldrig fanns	





Jag gör aldrig fel� men det händer att jag
inte vet vad jag gör	






