SOM EN

PARKBÄNK
FÖR

SJÄLEN

Innehållsförteckning
Förord 		

7

En nyvaken värld		

11

Vem är jag? 		

15

Tunn hud		

19

Längtan är som ett fönster		

27

Alla behöver en parkbänk		

31

En öppen himmel		

39

Vad hjärtat vill		

45

Se det osynliga		

53

När orden blir en yxa		

61

Mörkret brister		

67

Som att öppna en dörr		

71

Själens spegel		

77

Allting har sin tid		

81

Vårt behov av trygghet		

87

Bejaka dig själv		

95

När livet kommer av sig		 119
Minnen och bilder		 127
Öppna horisonter		 131
Att se är att förändras		 143
Nyfikenhet och förundran		 153
Känsliga själar		 161
Jag söker mina rötter		 167
Fördelen med att inte vara perfekt		 171
Var planterar du dina fötter?		 177
Om det inte fanns något ljus		 181
En rymd av frihet		 185
Livet kan förändras		 191

En nyvaken värld
Alla längtar, vi längtar bort och vi längtar hem, till en plats där vi känner oss
hemma. Någonstans där vi duger, kan slappna av och vara de vi är. Parkbänken symboliserar en sådan plats. Många människor känner sig splittrade och
längtar efter ett liv som är mera helt och fokuserat. Längst in i varje människa finns en längtan, en längtan som än starkare rädslan.
Jag har alltid längtat efter att känna mig fri, min längtan blev en vägvisare
till ett större och friare liv. När jag accepterade mig själv i befintligt skick
upptäckte jag en människa av kött och blod, en människa märkt av livets
erfarenheter. Jag är både stark och svag, jag är rädd ibland, men jag är också
modig och nu är jag framför allt på riktigt. Nu vågar jag vara mig själv, jag
vet att jag duger och är fri att utvecklas i min egen takt.
Jag lyssnade inåt och upptäckte en värld som låg i dvala. Här fanns det
jag inte vågat känna, det som så länge var diffust och svåråtkomligt. Jag til�lät mig att minnas, känslorna tog form och blev allt tydligare. Dörren till
en nyvaken värld stod på glänt och jag började försiktigt utforska mitt inre.
Min längtan förde mig till Varangerhalvön, så långt österut man kan
komma i Norge och Skandinavien. Här fanns det jag längtade efter, tystnaden, den rena luften, känslan att kunna andas fritt. Det jag tog in med mina
sinnen fyllde mig med tacksamhet och glädje. En stilla beröring som kändes
i hela kroppen.
Jag minns hur jag njöt av ljudet från havet och fåglarna, känslan av oändlighet när jag blickade ut över de öppna horisonterna. Själen kom till ro för
första gången på länge. Jag bodde i ett hus vid stranden och somnade varje
kväll till vågornas brus.
Under min fortsatta resa har jag försökt skapa en helhet av livet, få allt
att gå ihop eller hitta ett meningsfullt mönster. Vad är det som gör en människa hel? Ett helt liv har inget med perfektion att göra, det betyder snarare
att hela livet får plats, att jag integrerar alla mina livsupplevelser till något
genuint och verkligt. Det var en befriande insikt att jag inte behöver blunda
för något, även det trasiga och smärtsamma är en del av livet, mitt liv.

11

Jag ville skriva en generös bok som man gärna bläddrar i och låter ligga
framme, en bok som blir använd. Bilderna är skapade under en längre tid,
annorlunda bilder som är präglade av många känslor och erfarenheter. Jag
har lagt ner min själ i det jag skriver, är så sann och öppen som jag vågar.
Ibland har jag tvekat, meningarna har långsamt både växt och värkt fram.
En övning i att vara äkta och genuin. Jag hoppas att texterna inbjuder till
eftertanke och reflektion, använd gärna bilderna som en hjälp att stanna
upp under läsningen.
Boken innehåller frågor och ledtrådar som varit till hjälp för mig. Jag önskar att du kan ta till dig innehållet både som inspiration och uppmuntran
att söka dina egna drivkrafter, frågor och svar. Se boken som en öppen hand,
här är jag, du är inte ensam. Jag, en helt vanlig och samtidigt unik människa
precis som du, delar händelser ur livet med dig som läser. Du är människa,
jag är människa, vi har mera gemensamt än vad som skiljer oss åt. Vi kan
dela vår mänsklighet.
Någon har sagt att världens största idébanker är våra kyrkogårdar. Där
ligger ett oändligt antal idéer som aldrig fick blomma ut därför att ägarna
var rädda att utsätta sig för kritik eller att bli bedömda av människor mindre
än dem själva. Nu har jag bestämt att min längtan inte ska bli kvar på idéstadiet. Jag vill inte dö med mina drömmar kvar inom mig.
”Jag håller mitt huvud högt
Längtan är mitt svärd
Jag söker mej en väg
I en förlorad värld
Tiden är ingenting
Hud och jord är ett
Allting är en väv
Om du förstår mej rätt”
- Lorne de Wolfe & Dick Hansson
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Vem är jag?
För att veta vem man är måste man känna sin historia, hela livet har jag saknat något som jag inte riktigt kunnat sätta ord på. Jag tänker på tre viktiga
personer jag aldrig har träffat; farmor, mormor och morfar. De dog innan
jag föddes, det känns som att jag har ett hål i min historia. Jag saknar minnet
av att sitta i ett knä och höra en berättelse, minnas en beröring och en röst.
Farfar blev över 90 år men var så gammal när jag föddes att jag bara
träffade honom på ålderdomshemmet. Mormor dog tidigt, hon blev 39 år,
mamma var fyra år när det hände. Morfar och farmor dog åren innan jag
föddes. I samma grav som mormor och mina föräldrar ligger också mammas
lillebror som dog när hans fiskebåt minsprängdes under andra världskriget.

Morfar och mormor

Mormors dödsannons

Jag har en bror som är tre år äldre, under tonåren gick vi igenom en tuff
tid tillsammans och har sedan dess en nära relation. Vi växte upp i ett litet
villaområde i Finspång, pappa arbetade på en herrekipering och mamma var
hemma. Jag minns … när både jag och min bror åkte med pappa på cykeln,
en på stången och en på pakethållaren … backen där vi åkte kälke och spark
på vintrarna och sjön där vi badade på somrarna. De flesta minnen från
mina första år har flagnat men det finns en händelse som tydligt lever kvar
i mitt medvetande.
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En dag stod en oljebil utanför grannhuset, vilket var en högintressant
händelse för en liten kille på 5-6 år. Jag vill minnas att vi var i köket, jag
öppnade fönstret, tittade på min bror och frågade, ska jag? Ja, gör det blev
svaret. Jag hoppade men hamnade inte riktigt som jag tänkt, slog pannan i
en vass sten och fick ett blödande sår strax ovanför höger öga. Mamma tog
mig till lasarettet där man sydde ihop såret med några stygn.
Samma år som jag började skolan flyttade familjen från Östergötland
till en liten stad nära Göteborg, mamma längtade tillbaka till sina rötter
på Västkusten. Sedan dess har jag bott där och haft möjlighet att tillbringa
några veckor varje sommar på den ö där mamma föddes. Att komma dit är
fortfarande som att komma till en annan värld.
Jag tycker om människor som tar mig på allvar, som behandlar mig med
respekt och tror att jag kan tänka själv. För mig är det viktigt med humor i
samspelet med andra. Det underlättar relationer både privat och i arbetslivet, man kan behöva distans till sig själv men även till den specifika situationen.
Jag är introvert till min läggning, något jag länge skämdes för. Som introvert har jag många gånger känt mig mindre värd. Jag glädjer mig åt ett
meningsfullt samtal, när det finns tid för att se och bli sedd, förstå och bli
förstådd. När rädslan försvinner och vi kan komma varandra lite närmare.
Min historia består av många upplevelser. Allt jag varit med om, resor jag
gjort och människor jag mött, böcker jag läst och musik jag lyssnat på. Människor och händelser har gjort avtryck i mitt liv, berört mitt innersta. Alla
dessa erfarenheter har tillsammans med mitt gensvar format livet.
Det finns inget jag hellre vill än att leva skapande och kreativt, jag har en
stark längtan att beröra och kommunicera. Jag vill inspirera dem jag möter
att ta livet på allvar, att inte slösa bort det genom att leva någon annans liv.
Skapandet ger mig energi och livslust, för mig är det att delta aktivt i livet.
Jag söker stillheten i naturen, det är ångestdämpande, jag känner mig
närvarande och skärper mina sinnen. Vissa miljöer berör mig mer än andra,
det känns särskilt när jag går på berg och klippor ute vid kusten. Jag ser himmel och hav med ljus, form och färg i ständig förändring. Låter blicken följa
horisontlinjen. Ibland är det smärtsamt vackert, men det är en god smärta.
Att bli berörd är stort, det är att vara levande!
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Fri att visa min mänsklighet
Under en längre tid har jag funderat över ordet sårbar och vad som ryms i
begreppet. Det som först slog mig är att jag reagerar med både respekt och
medkänsla i mötet med en sårbar människa. Många gånger har jag tänkt att
så vill jag vara, våga vara.
Vårt behov av kärlek och tillhörighet gör oss mänskliga och samtidigt sårbara, när vi öppnar oss för kärleken tar vi en risk. Det paradoxala är att vår
sårbarhet, våra innersta tankar och känslor, sådant som vi fruktar är tecken
på att vi är svaga, ensamma eller mindre värda är erfarenheter som vi har
gemensamt med dem vi möter. När vi inser det blir livet enklare.
Det var en befriande upptäckt när jag insåg att sårbarheten innebär att
bli mer mänsklig. Då kunde jag bejaka mig själv, erkänna att jag är både
stark och svag. Jag skulle önska att vi vågade vara sårbara och modiga tillsammans. Se att verkligt mod är att visa sig i all sin mänsklighet, förstå att
det är grunden för meningsfulla relationer. När vi vågar blir det lättare att
vara närvarande för varandra. Då kan något hända, vi känner oss friare, mer
levande. Upptäcker att mod är frihet.
Sårbarhet, mod och hjärta hör ihop. Att helhjärtat visa mig som jag är,
våga gå in med hela min lust och mitt hjärta, våga ta en risk. Vara öppen,
dela med mig av mina tankar och känslor. Välja mod, göra det jag vill även
om jag är rädd och osäker på att lyckas. Så vill jag leva resten av livet.
Du har läst om några av de händelser som format mitt liv. Boken är en
viktig del i min strävan att närma mig min egen sårbarhet, ett försök att i
bild och text säga:
Det här är jag utan skyddsnät, det här är min historia och mitt liv, så här är
det. Jag är människa, mänsklig och sårbar. Se mig, jag är både rädd och modig,
ibland är jag liten och skör. Jag behöver andra människor, jag behöver närhet
och kärlek. Jag vill sluta förställa mig, jag vill våga vara mig själv innan jag dör.
Är det någon som vill göra mig sällskap?
Nu lägger jag sista handen vid min bok, det känns som att många pusselbitar fallit på plats. Jag har gjort mitt bästa och sätter punkt för nu, men
hoppas på en fortsättning. För åtta år sedan började en spännande resa som
inneburit nya upptäckter och lärdomar. Resan fortsätter, att vara människa
är att vara på väg.
Livet är spännande, det är alltid större än min lilla tankevärld. Jag lär mig
att ifrågasätta mina antaganden och utmanar prestationskulturen, vill inte
styras av ytliga värderingar. Nu lever jag istället för att överleva, jag är fri att
vara den jag är.
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Ett annat perspektiv
Ordet måste låter tungt, men borde kan vara tyngre …
… när någon annans borde blir din börda.
Livets måste kan vara …
Det som kommer inifrån, det som hela tiden pockar på uppmärksamhet.
Det som du inte riktigt vet om du vågar och därför undviker.
Det du innerst inne vill och längtar efter.
Borde är en värld osynligt befolkad av andras förväntningar,
det är en kamouflerad kraft vi sällan ser.
Måste är din djupaste längtan.
När du väljer måste upptäcker du att du är unik.
Måste är frihet, friheten att känna sig levande.
Friheten att våga, friheten att vara på väg.
Friheten att blomma ut.
Du måste få vara fri!
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Livet kan förändras
Tänk dig ett träd med tankar och känslor. Trädet har förmågan att föreställa
sig sitt eget liv och sin relation till världen runt omkring. De bilder som
trädet ser för sitt inre representerar en tolkning av verkligheten. Varje gång
trädet minns dessa bilder skapas känslor i trädets hjärta, de är välbekanta
men inte alltid behagliga.
Känslorna är äkta men de representerar en dunkel blandning av minnesfragment, tolkningar, antaganden och dåligt samvete. Det är en värld vid
sidan av den verkliga världen. Denna statiska värld ser ut att ha ett liv och ett
förflutet, den verkliga världen förändras hela tiden.
Det statiska trädet förändras inte, det kan inte förändras eftersom det
aldrig funnits i verkligheten. Att leva i sina tankar och känslor är inte att
leva i verkligheten.
Det levande trädet har sin plats i naturen. Det följer med i årstidernas
växlingar, med alla sorters väder från solsken till regn, höststormar och
gnistrande vinter. Trädet ger skugga åt människor och djur, fåglarna söker
föda och skydd bland trädets grenar. Ett träd kan ha flera hundra tusen löv,
varje löv reflekterar ljuset på sitt unika sätt.
Tänk dig att du är det trädet. Du är en del av livet, även när det inte
känns så. Du är ett träd, du behöver en öppen himmel. Nuet är en öppen
himmel, här finns livet, här finns verkligheten. Du är ett träd, men du har
hud istället för bark. Du kan känna när någon rör vid dig. Du kan beröra
någon, gör det.
Håll inte dig själv tillbaka, välj mod framför bekvämlighet. Reflektera
ljuset, ingen kan göra det på samma sätt som du. Det är ditt liv och du är
författaren. Du är inte ett offer, du är fri att välja och att välja bort. Du kan
börja ett nytt kapitel när som helst.
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