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THEE SIGN  



 Målet med arbetet är att gestalta personlig utveckling. En bok, med syfte att långsiktigt generera förståelse genom insikt i vikten av inlevelseförmåga och föreställningsförmåga. 
M E T O D      Design för alla, innebär att vi når ett högre resultat med hjälp av personer som besitter spetskompetens, en elit. Å ena sidan de som med framgång brukar resultat som redan finns. Å andra sidan de med funktionshinder inom samma område och därför har svårt att förlika sig med den befintliga situationen. Dessa två grupper leder oss från ett tidigt stadium, i det här fallet, till en högre kvalitativ nivå av gestaltningen.    

 F R Å G E S T ÄL L N IN G A R     1. Vad kan skapa en sådan process?     2. Vilken form associeras med utveckling?  3. Finns det gemensamma färgupplevelser? Om, vilka kan då låtas representera sinnen och fantasi/intellekt?  4. Vilka former kan låtas representera sinnen och fantasi/intellekt? 5. Kan personlig utveckling gestaltas?  6. Kan gestaltningen inleda personlig utveckling?  
  



1 ....  S KA P A  E N  SÅ D A N  P R O CE S S     Test av ett test. 

 Med resultatet från ett Myer Briggs test framför oss var frågan om det gick att utläsa hur och vem personen var som utfört testet. Ingen identifierade mig, som utfört testet. Lät således även närstående försöka beskriva personen som testet representerade men, med samma opreciserade svar. Resultatet var att testet är godtyckligt och representerar inte en personlighet. 1998 bevisade neurologen Peter Eriksson att en vuxen människa fortfarande producerar nya nervceller i hjärnan. Viktigt för att finna bakgrunden till bland annat Alzheimers. Jenny Nyberg har fortsatt i sin mentors fotspår med fokus på vad som får hjärnans nervceller att reproduceras. Kortfattat behövs två faktorer hjärnan som hjärtat behöver, blodflödet, fysisk stimulans dvs. motion. Stress är den stora negativa faktorn. Vilket genast gör det hela komplicerat i en tid när stress och dåligt samvete är ett överhängande problem. En svaghet i resonemanget är att just fokusera på den fysiska aktiviteten som den förekommande i stället för omvänt. Om vi sinnligt stimuleras, låt säga i skog och mark, ökar livslusten och den fysiska aktiviteten kommer infinna sig utan ansträngning.  Gemensamt har Nybergs utlåtande, Da Vincis Corporalità och även Daniel Khaneman att vi måste jobba aktivt. Khaneman talar om vinsten av lägga vikt vid det han kallar system två, tänka långsamt, dvs. ge tid åt att reflektera logiskt och utvärdera innan svaret yttras. Ett sådant tänkande går i motsats till intuition, vilket styrs av system ett, tänka snabbt. Reaktion och aktion. Han menar att vi i huvudsak agerar efter system ett snabbt och reaktionärt medan det är just system två som utmärker oss som människor, möjligheten att räkna ur vilka svar som faktiskt är de fördelaktigaste, mest logiska och inte impulsivt styrd av känslan. Khaneman menar att vi tänker i två perspektiv, det ena är minnet om oss, det andra är vad vi känner i nuet. Att uppnå det vi kallar lycka är långt mer komplext och inget som går att plocka ur sitt sammanhang.  



Mihaly Csikszentmihalyi kan tyckas motsäga Khanemans logiska resonemang.  Hans utgångspunkt var att finna just källan till lycka. När han visat med resultat av studier att tillståndet av lycka inte ökade med ekonomiska tillgångar sökte han svaren bland kreativa utövare. Sedermera återfann han att tillståndet även blad andra yrkesgrupper, som vanligtvis inte kategoriseras under de kreativa, beskrev likvärdiga upplevelser. Pulsen ökar andningen, fördjupas och kroppen tycks arbeta självständigt.  Tid och rum upphör.  Han berättar under en TED-talk att det tar 10 år av träning inom ett område för att uppnå det extatiska tillståndet flow. Han kallade det flow för det var en gemensam beskrivning av hur många av de tillfrågade beskrev känslan de befann sig i, flöde. Enligt kartläggningen Csikszentmihalyi gjort ligger känslan av att vara uttråkad längst från flow. Dess raka motsats.  Genom det gedigna svenska journalsystemet har Simon Kyaga empiriskt fastställt att det finns en koppling mellan genialitet och psykisk ohälsa. Kyaga påvisar att samhället torde på något vis ha ett behov av dessa gränsöverskridande kreativa individer deras psykiska instabilitet till trots, de borde annars inte finnas kvar generation efter generation. Han menar att eftersträva tolerans av oliktänkande och mångfald är nödvändigt. Det har nu, 2016, gått tre år sedan David Comer Kidd, Emanuele Castano avlade sin forskningsrapport om att en empatisk utveckling sker vid läsning av skönlitteratur:”presenterar fem experiment som visar att läsning av skönlitteratur har visat sig leda till bättre resultat på tester av affektiva theory of mind, ToM, och kognitiv ToM jämfört med att läsa facklitteratur, populära fiction, eller ingenting alls” De antar också att konsten agerar i ett sådant syfte. Empati kan ersätta ordet ToM. Kan tyckas att empati står närmare det engelska ordet empathy men det översätts snarare till medkänsla ett i sammanhanget svagare begrepp en det svenska ordet empati. Förhållandevis ny forskning som visar på samma dimensioner da Vincis dimonstrazione syftar på. Att ”låna” andras perspektiv. Semiotik är inte svaret på vad som skapar en sådan process. Semiotik är den mätbara kommunikationsvägen. Det torde gå att utröna om konst är god och design är bra.   
2 .  F O R M  AS S O CI E R A D  M E D U T VE C K L I N G   Som ordet antyder torde utveckling bli större, kanske växa. Maslows behovstrappa, en teori om mänsklig motivation där basen är bredast och representerar de grundläggande behoven, följt av trygghet, kärlek, uppskattning och självförverkligande. Den var ursprungligen formad som en pyramid men har oftare illustrerats som just en trappa och därav namnet. Marslows behovstrappa en vedertagen symbol inom ekonomi, filosofi, sociologi men härstammar i psykologin. Formen har stark semiotik, högt symbolvärde och igenkänningsfaktor. Vi vet att det krävs ansträngning att komma till nästa steg, men finns inom räckhåll, en uppmuntran till motivation. Siktar vi mot översta steget direkt kan målet upplevas omöjligt. Trappan fått större genomslagskraft än den annars stilrena och balanserade pyramiden. 



Proportionerna. Gyllene snittet existens börjar redan vid celldelning och är inte smak eller en åsikt. En repetitiv och återkommande form skapar igenkänning. Det i sin tur inger trygghet och i det hänseendet gå under aestetica, sinnlighet. Estetik är inte lika med skönhet för vi gör individuella val.  Vridmomentet. DNA-spiralen, pistillerna i blomman grenarna på trädet, snäckans strävan uppåt. Virveln och vår resa genom rymden. De har gyllene snittet gemensamt.   



3 .  G E M E N SA M M A F Ä R G U P P LE V E LS E R , 

F Ä R G E R  S OM  R EP R E S E N T E RA R  SI N N E N  O C H 

F A N T A S I / IN T E LL E K T  Bilden nedan är lånad men jag gjorde en motsvarande figur men den är inte längre representativ här efter de turer av tester den var med i. Bilden visar Robert Plutchiks kartläggning av hur färg och känslor hänger samman. Ställde mig frågande till kartläggningen och gjorde ett test med färgerna utan känslobeskrivningarna. Då talade vi bara kring färgerna. Det som framkom var färgernas symbolvärde i vår del av världen inte överensstämde med Plutciks. Så, färgsymbolik och färgpsykologi skiljer sig åt.  Vid ytterligare ett test belystes ett stort pappersark, så stort att det täckte hela testpersonens synfält. Bakom huvudet placerades en lampa som byter färg.  Det framkom att beskrivningarna testpersonerna yttrade hade gemensamma nämnare. Att den personliga uppskattningen av färgen förbisågs. Beskrivningen av röd var relaterad till insidan av kroppen medan den djupt blå var stor och mycket extern.  Läggs här symbolvärdet bredvid ljusbeskrivningarna kan färgerna representera intern och extern upplevelse av färg.  Röd, väcker känslor som kärlek när vi ser den på någon annan. Hat när den tar plats i oss. Blå, uniformer inger trygghet när bärs av piloter, poliser och affärsmän. Ensamhet när den tar platsen inom oss.    



4 .  F O R M  SO M  RE P R E S E N T ER A R  S I N N E N  O CH  

F A N T A S I / IN T E LL E K T     

 



Av färgerna gult blått och rött kan övriga färgkombinationer uppnås. Vi behöver inte mer. Enligt bl.a. Bauhaus lära fanns tre grundformer.  Även Jong använde dessa tre grundformer. Den röda färgen som här låtits representera våra sinnen representeras i sin tur av en kub, som för övrigt också är formen för jord. Den blå, vår fantasi/intellekt, en sfär och luft. Valet att följa de här formerna var också att de ger möjlighet att beskriva de fem sinnena var för sig. Sinnenas begränsningar är satta från födseln. Då vi blir sinnligare blir vi bättre på att nyttja förutsättningar. Den förses med hål för att visa hur sinnlig en individ är. Ett hål i sidans centrum är funktionellt tillräckligt. Hålen kan öka i antal då individen blir sinnligare. Fantasin/intellektet passar i en mer flexibel form. En individ med stor transparent sfär med rörlig blå färg har stor hänsynstagande fantasi/intellekt. Mindre sfär mindre fantasi/intellekt. Statisk blå färg mer hänsynslös.      Kan form kommunicera känslor? 

 



Uppfattas det banalt när känslobeskrivningar kopplas till rena former? Tolkningsfriheten blev i och med det ett faktum och beskrivningarna långa och högst personliga, helt individuella. I de flesta fall blev den rubrik jag satt helt negligerad och den egen beskrivning av vad som hände i bilden kom till utryck. Resultaten var överraskande. För det var nog så att då tolkningsutrymmet stod helt öppet blev berättelserna kring formerna tydligt gestalter och historierna betydligt mer utelämnande än personerna som utförde testet i stunden reflekterade över.  Skapade ett helt bord fullt med objekt som uppmuntrade till sinnlig stimulans och dialog. Med dig själv i ett rör som en krage, där du inte kunde gömma dig från dig själv, medan de runtom bara såg din blick. Ett annat rör, ett ventilationsrör, krökt att nå från din mun till ditt öra, där varenda liten viskning fick enorma proportioner. Spel där du genom en spegel som skymde händerna fick läsa ditt eget och din motståndares minspel för att veta hur nästa bricka skulle flyttas. Eller bara uppmuntra till ”minlek”. Ett gummibandsinstrument som gav vibrationer in i kroppen då den hölls mot ryggtavlan.  En låda där formers knådades fram i en ballong fylld med lera och motspelaren bads tolka för att sedan berätta. Kanske tolkningen stämde. Det fanns ett hål från var sida lådan så samarbete var också möjligt att utveckla i lådan. Det ena gav det andra och stimulerade till att fortsätta undersöka. 
5 ....  G ES T A L T A  PE R O N L I G  UT V E CK L I N G      Varför en bok? Varför inte ett program, verktyg, metod, upplevelse, spel...     Utsätta nyfikenheten  

Bilderna till höger är av min far och syster då mina gäster behövde tillstånd från resp. godeman för fotografering.  



Vid ett spännande tillfällen fick jag besök av dagverksamheten Grönborgs från andra sidan gatan. Femton fantastiskt levande, varma och hänsynstagande människor. De står definitivt inte i behov av personlig utveckling. Tvärtemot har de mycket att ta lärdom från.  Hade dukat tårta och kaffe i det tomma klassrummet intill vårt och möblerade det så gott det gick. En ung kvinna var mycket känslig, för henne som för de flesta av oss som inte upplever så stora förändringar i vardagen var det ett stort steg att byta miljö. Ljudnivån blev påtaglig i det karga klassrummet. Den unga kvinnan hade börjat slå sig över öronen och gny. Samtidigt berättade en högljudd yngling för mig med djupt nasal, monoton röst, att han rökte pipa och gillade stora amerikanare och att spela elgitarr. Han blev strax ombedd av en av sina vänner som påkallade hans uppmärksamhet med att säga den unga kvinnans namn och hur det var fatt. Han bytte genast fokus, visade omedelbar förståelse, lugnade sig och hela sällskapet blev vurmade lugnare. Vid besökstillfället visade och provade vi de enkelt tillverkade sinnliga kommunikationsverktygen. Minnesbilden när vi satte den håliga plastdelen med olika spända gummiband över ben dövstumma flickans rygg är obeskrivlig. Jag ryser än idag.  De hade inte svårt att delta i mina tankegångar komplexiteten till trots. Tvärt om kom de fram till mig vid White boarden och frågade om de fick låna en penna. Det jag talat om samt promenaden tecknades upp. Det blåste ute, den långa spiraltrappan ända upp till översta våningen.      Det var en färgstark spretig skara men de visade otrolig hänsyn och omtanke för varandra.   När de virvlat färdigt hos mig trillade än glädjetår över min kind. De förstod allt! Anledningen till att det här testet ägt rum var för att visa på att det här arbetet inte är för djuplodande och obegripligt. De är ytterst olika men generellt har de inte samma access till det sociala rummet i samhället som du och jag. Och min tår föll för att de med så stor sociala kompetensen 



skjutsas i taxi mellan hemmet och sin dagligverksamhet för att inte störa övriga samhällsmedborgare.    



Avläsa utveckling av sinnlighet 

 Vid ett försök att kartlägga sinnlig utveckling testades smak i kombination med färg. Syftet redovisades inte inför testtillfället. Personen fick i uppgift at redogöra bland annat vilken av tre färger som upplevdes surast. En annan fråga var om surt var surare före eller efter smaken av beskt? Vad neutraliserade surt osv. det fanns inga rätta svar, hela syftet var att testpersonen skulle analysera upplevelsen och frammana en egen insikt samt att processen var enkelt att dokumentera. Mycket har valts bort. Kanske låg idén för långt ifrån önskad effekt. För nära redan befintliga resultat. I andra fall blir slutproduktion för kostsam eller instruktionerna för problematiska. Spelen övergick i maskiner och Leonardo Da Vinci kom mer in som inspiration då hans sju principer låg mycket nära. Maskinerna har diskuterats med både elektronikingenjör och upplevelserum med mekatroniker från Tom Titts och de är alla möjliga att producera. Tom Tit stod under en tid som företaget bakom ett ev. resultat. Men ett stort problem för mig var att jag upplevde att semiotiken var för svag och risken för att budskapet inte skulle nå fram för stor. Valde därmed åter en annan väg. En muntlig presentation med många sinnligt starka, delvis illusionistiska ljud och ljudeffekter i sann Da Vinci anda. Resultatet blev låst till mig och minskade möjligheten för mottagaren att själv välja hur och när informationen ska intas. Möjligheten att välja och välja bort finns inte i en presentation. Oftast tar du till dig det du förstår och det övriga går förlorat. Det kräver mindre sällskap så frågor kan få uppstå. Kanske blir det nästa steg?   En bok, en gestaltning av personlig utveckling. Thee Sign, Dig teckna. Boken relaterar till gyllene snittets proportioner och Maslows behovstrappa. De sju kapitlen, rubricerade efter Da Vincis sju principer. Varje kapitel byter riktning, du går medsols runt 



boken efter avslutat kapitel. Det byter således sidans form, från stående till liggande, till stående igen, runt, runt i en spiralform. För varje kapitel växer boken i storlek i trappans riktning och går kapitel, för kapitel från rektangulär till kvadratisk.  Det du finner att läsa i boken är influerat av de sju principerna och hur sinnen och fantasi/intellekt skulle kunna gestaltas och förhålla sig till varandra. Vart annat kapitel utgår från en Da Vinci inspirerad teknik, teckning, målning och rörlig konstruktion. Dess emellan ett kapitel som beskriver en form. I par beskriver sedan kapitlen två och två, utveckling av sinnlighet- inlevelseförmåga. Nästa två utveckling av fantasi/intellekt-föreställningsförmåga och de sista två en helhet- förståelse.  Kombinationen av de första formbeskrivande kapitlens rörelse i samverkan leder till att beskriva flödet av energi. Färgerna är hämtade från Plutchiks färgpsykologi i kombination med resultatet från två färgupplevelsetest. Formerna följer formerna som beskriver de fyra elementen, Carl Gustav Jung och Bauhaus färg och formlära. När, där de två färgerna möts gestaltas uppkomsten av kombinationen, en tredje färg.  Personlig utveckling Bild på boken saknas 
 

6  I N L E D A  P E R SO N L I G  U T VE C K LI N G      Ska ett test avgöra om den slutgiltiga modellen, gestaltningen, dvs. boken, resultatet kan inleda en personlig utveckling? De två tilltänkta testgrupperna som jag kallar entreprenörerna och konstnärerna har olika syften med sina arbeten men båda grupperna är kreativt verksamma. Entreprenören med en proaktiv livssyn, större erfarenhet av befintliga personliga utvecklingsmetoder och starkare samhälspositionering. Konstnärerna lever efter en egen väg och en reaktiv livsfilosofi.        Slutligen Att alla konstformer får syfte att återinföra en högre empati. 



Semiotiken är alla konstformers kommunikationsväg. Hur konsten genom föreställningsförmågan skapas och sedermera tolkas med förmågan till inlevelse. Hur resultatet tolkas. Ser därigenom en möjlighet att mäta semiotiken och kategorisera konsten. Från underhållningsvärde till utvecklingsvärde dvs. efter det att verket är producerat inte som en kravställning för konstnären att arbeta efter. Däremot är det nog nödvändigt att skaparen kan redogöra för sin konst för att möjliggöra om dess semiotik har önskad inverkan. Det torde i flertalet fall vara en ynnest för kreatören att få möta mottagarnas påverkan, reaktioner och tolkningar. Kanske ett arbete för framtiden, att mäta semiotikens verkningsgrad. Kan mätinstrumentet bidra till en ekonomiskt lönsam samhällsnytta där den sinnliga- intellektuella, empatiska utvecklingen synliggörs. Kan förståelse få bli förutsättning för lönsam investering? Vilka har behovet av resultatet?  Vidare ser jag ett behov av att återge skolan rollen att bilda. Komplettera den sinnliga stimulans konsten ger med rena intellektuella verktyg att fortsätta söka. För övrigt har 
kyrkan spelat ut samma roll och har samma möjlighet att återinta sin position.   
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B I L A G O R Boken, Thee Sign. 
 

 

Thee sign betyder kort; Dig teckna. 

För att måla ut beskrivningen, analysera den, är Thee ett förlegat men en 

artigare form av ordet dig. Med min fulla respekt och med hövligaste maner är 

boken tillägnad dig, skapad för dig. 

Sign, ett litet tecken, en underskrift, så liten så enkel. Du är allt annat än 

enkel. Om jag ska fånga dig i en teckning är det den intima utelämnade darriga 

första linjen som avslöjar oss båda.   

Minimalism är när allt som inte har ett syfte utelämnas. Komplexiteten i dig som 

människa kan inte förenklas.  

Låt oss säga att jag, i den här boken, försökt finna roten, kärnan och fröet 

till hur du är, hur jag är och hur vi interagerar med varandra.  

Leonardo da Vinci skrev på latin. Här följer sju principer han ligger till grund 

för. l den här boken utgör de rubrikerna över sju kapitel som vart och ett är 

inspirerade av dess innebörd. Han kallas vår första industridesigner och tar 

tanken ytterligare en dimension.  

Tid och rum.   

1. Curiosità, nyfikenhet 

2. Dimostrazione, dimensioner  

3. Sensazione, utveckla sinnlighet 

4. Sfumato, avmystifiera det okända 

5. Arte/Scienza, åter samförstånd mellan konst och vetenskap 

6. Corporalitá, bli ett med kroppen 

7. Connessione, allt samverkar.  

  

 

Curiositá 

 

  

Nyfikenhet 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

En professor, Michael Hart sa till mig: 

-Du är en vägvisare. 

Därav är den här boken ingen skattkarta. Det är en skog av tankar. Att pröva sig 

igenom. Det går att snårigt ta sig från första pärm till sista.  

Eller...angripa den på olika vis.  

Att...vid morgon kaffet, låta den blandas med mockaarom, morgonljus och natten 

falnade drömmar. Att...hängande mellan två träd, när trädkronans fåglar 

ackompanjerar sommarglädjen och lusten,  kroppen vila över doften av nyklippt 

gräs.  

Eller...stilla, stilla i natten. Din egen andning rytmen och ett litet 

stearinljus källan till fokus. 

 

Låt nyfikenheten övervinna snårigheten. Skapa nya stigar bakom stubbar du anat 

fanns där.  

 

En bok, en gestaltning av personlig utveckling. 

Boken relaterar till gyllene snittets proportioner och Abraham Harold Maslows 

behovstrappa. De sju kapitlen, rubricerade efter sju principer. Varje kapitel 

byter riktning, du går medsols runt boken efter avslutat kapitel. Med det byter 

således sidans form, från stående till liggande, till stående igen, runt, runt i 

en spiralform. För varje kapitel växer boken i storlek i trappans riktning och 

går kapitel, för kapitel från rektangulär till kvadratisk.  

De du finner att läsa är influerat av de sju principerna och hur sinnen och 

fantasi/intellekt skulle kunna gestaltas och förhålla sig till varandra. Vart 

annat kapitel utgår från en av Da Vinci inspirerad teknik, teckning, målning och 

rörlig konstruktion. Dess emellan ett kapitel som beskriver en form. I par 

beskriver sedan kapitlen två och två, utveckling av sinnlighet-inlevelseförmåga. 

Nästa två utveckling av fantasi/intellekt-föreställningsförmåga och de sista två 

en helhet-förståelse.  

Kombinationen av de första formbeskrivande kapitlens rörelse i samverkan leder 

till en beskrivning av energi. 

 Färgerna är hämtade från Robert Plutchiks färgpsykologi i kombination med 

resultatet från ett färgupplevelsetest. Formerna följer formerna som beskriver 

de fyra elementen, Carl Gustav Jung och Bauhaus färg och formlära. När, där de 

två färgerna möts gestaltas uppkomsten av energi 



Om vi kan acceptera att logiskt tänkande, sätter upp vissa “fyrkantiga” ramar 

som ett fundament för vår existens, öppnas därigenom möjligheten att utforska, 

bättre nyttja och utveckla de sinnen vi besitter.  

Magkänsla eller intuition är ett handlande som föregår det medvetna och måste 

delas in i två mycket viktiga grupper. Vid de tillfällen handlingen sker, och är 

grundad på erfarenhet, rutin och god inlevelseförmåga, är impulsen beprövad och 

resultatet kommer att ge ett gott utfall. Vid de tillfällen erfarenhet helt 

saknas, då beslutsfattaren är ny inför frågeställningen, finns inga belägg för 

att utfallet av magkänslans bedömning skulle ge ett tillförlitligt resultat. 

Däremot kan den analytiska förmågan tränas, så att det längre genomtänkta svaret 

nås snabbare.  

 

Tankar kring ord... 

Utveckling, som ordet antyder är faser som passeras. Förutsättningarna är 

bestämda, det finns gränser. Som när ett hopknölat papper vecklas ut. Utveckling 

är inte det ord som bäst beskriver en riktning. Ordet har en fysisk, kroppslig 

innebörd, en blomma vecklar ut sina blad, den lever och den dör. 

Fortskridning, har en riktning framåt men den tar inte plats. Ett mer brukligt 

ord är vidareutveckling. Processen leder till ett steg framåt, till nästa, låt 

säga efterföljande blomma som kanske bär på en förändring bättre anpassad för 

rådande förutsättningar. 

Det finns ingen anledning att vara radikal i synen på sin egen fortskridning. Vi 

behöver inte lära oss flyga för att byta perspektiv. Genom att bara vända oss om 

eller lägga oss ner finns möjligheten att se värden med nya ögon. 

 

Medvetenhet, ger kontroll som inte begränsar. Kontroll som är mindre medveten 

kostar stora mängder energi har en tendens att låsa oss för att sedan få allt 

att brista när den över-däms eller utsätts för oförutsedda påfrestningar. En 

introvert personlighet kanske arbetar hårt för att i sociala sammanhang vara mer 

aktiv verbalt, innebär ett forcerat stressmoment. På samma sätt har en extrovert 

person kanske allt sitt fokus på att inte ta över och vara för intensiv. Deras 

personligheter kampen till trots går aldrig att bemästra och dölja fullt ut. Att 

undermedvetet försöka kontrollera beteendet kostar energi, fokus och sorgligt 

nog möjligheten till lyhördhet gentemot omgivningen.  

Att vara tillåtande öppnar för en medvetenhet som kan utveckla den personliga 

egenskapen till fördel. När individerna känner till hur de reagerar i olika 

lägen, och bejakar det, öppnas möjligheten till att agera och medvetet känna 

kontroll över situationen. Här vänder vi också på ett annat missförstånd. När 

den introverte individen är effektiv på ett bekvämt och självtillåtande vis går 



den in i sig själv för att hitta lösningar. Denna process syns inte men kan ge 

samma resultat som den utåtagerande, extroverte. Det som skiljer personerna åt 

är hur de söker svaren för att nå resultat.  Medvetenheten har sin grund i logik 

och erfarenhet och kan därför utvecklas. En väl utvecklad medvetenhet verkar 

undermedvetet. Intuitivt. Och kan då ge tid och plats åt nya utmaningar.  

 

Upplevelse, är ett känslomässigt intryck, men en passiv handling internt. Det 

krävs inget sinnligt eller intellektuellt engagemang för att uppleva. Såtillvida 

att du passivt kan låta dig påverkas känslomässigt utan att du inom dig arbetar 

med det som kommer till dig. 

 

Inlevelse, kräver ett känslomässigt engagemang, en sinnligt aktiv handling, mer 

eller mindre medveten. Inlevelse är grunden för förståelse och empati. 

Inlevelseförmågan är intellektuellt passiv. 

 

Föreställningsförmåga, är däremot en intellektuellt aktiv handling, där fantasin 

tar vid och fyller i där sinnen och perspektiv begränsar. Att föreställa sig kan 

ge sinnlig respons, men leder därmed inte till förståelse. Den sinnliga 

aktiviteten är imaginär. Däremot är föreställningsförmåga grunden för 

kreativitet.  

 

En sinnligt och intellektuellt bearbetad och processad upplevelse som ger sig 

uttryck kallas för aktion. 

 

Kultivering, är när det  

befintliga tas till vara och  

förädlas.  

Produktivitet, utgår ofta från färdiga koncept. Produktiva resultat är 

tidseffektiva och bekväma då de starkt påminner om tidigare resultat av samma 

skapare eller av samma problemställning. Tidsbesparingen genom produktivitet kan 

investeras i skapelsen av en storslagen upplevelse av resultatet.  En tilltänkt 

kreativ process går om intet då den som skrivit projektbeskrivningen inte tar 

hänsyn till skillnaden mellan produktivitet och kreativitet.  

 

Kreativitet, har helt tilldelats sitt syfte, var detalj är bearbetad utifrån det 

ändamål där kreativiteten efterfrågats. Slutresultatet omöjligt att precisera 

förrän processen är klar. Resultatet är mindre än ansträngningen i mängd, 

snarare reducerat till det absoluta. Det är inte ovanligt att resultatet av en 



kreativ process uppfattas som mycket litet eller väldigt radikalt då 

tankebanorna är nya och inte följer invanda mönster.  

Tänk dig skillnaderna mellan: Att måla av utsikten eller fånga det vibrerande 

ljuset.  

Göra en presentation eller dela ett budskap.  

Göra en ny borrmaskin eller skapa ett hål.  

Bygga en väg eller flytta människor. 

Skillnaderna blir märkbara först vid en närmare analys, när man djupare 

ifrågasätter hur resultatet uppnåtts. 

Andra liknande förvecklande missförstånd att fundera över är: 

Bildning-kunskap 

Dekoration-design 

Utseende-design 

Utsmyckning-konst 

Underhållning-konst 

Provokation-konst. 

 

  



Dimonstrazione 

 

 

 

DIMENSIONER 

Utvecklar inlevelseförmåga 1. 

Med nya dimensioner, i en ny riktning.  

En kvadrat i en cirkel kan vara en platt beskrivning av en kub i en sfär. Om 

kuben vrids 90 grader, ser vi fortfarande samma tvådimensionella bild; en kub i 

en sfär, eller en kvadrat i en cirkel. Bilderna kan tyckas identiska, skillnaden 

är inte märkbar. Det är rörelsen, vridningen som är den avgörande skillnaden och 

hur illustreras den? Form är inte lätt att gestalta fullt ut i två dimensioner 

än mindre är rörelse.  

 

Förenkla och minimalisera är inte det samma. Förenklingen bortser från detaljer 

och försöker generalisera informationen. Den ger oss svart på vitt till exempel 

i form av statistik som är svår att ifrågasätta.  

Minimaliseringen söker essensen i budskapet bakom informationen. För att förstå 

en minimalistisk beskrivning behövs inlevelseförmåga. Med sinnlig närvaro 

upplever du något större och mer än vid första anblicken.  

Att avteckna och återskapa en form kan göras genom förenkling på helt mekanisk 

väg. Du har lärt dig hur det tekniskt ska konstrueras. Logiken kan säga oss att 

på en bild är en kvadrat mindre än en annan. Men vad föreställer bilden? Är den 

lilla kvadraten längre bort eller är den bredvid? Har den högre densitet? 

Förenklings-verktygen är för trubbiga. I olika vyer hos en teknisk ritning av en 

stol visar olika vyer att den är platt eller saknar ben.  

Minimalismen kräver fortfarande beskrivning av en kropp och en massa. Du måste 

se, känna och försöka förstå vad och hur det du har framför dig hänger ihop för 

att kunna gestalta det. Utryck som “Skapa riktlinjer” kan användas mer 

ordagrant och på djupet. Troligast är att du genom att tekniskt analysera 

motivet sedermera kan släppa taget och med inlevelseförmåga låta dina sinnen bli 

berörda av dess kropp samtidigt som du upplever dess form, tyngd och rum.  

 

Vi uppnår minimalism 

 

När sinnligheten är på sin spets och din fysiska kropp är underordnad och 

följande kommer känslan att synas i bilden. Att nå detta tillstånd kräver 

övning, både av sinnena och motoriken - utveckling av sinnesnärvaro. Resultatet 



blir en individuell och helt personlig tolkning av motivet eftersom som varje 

konstnär är unik.  

 

Tankesättet kan direkt översättas till dans, musik, eller andra helt praktiska 

uttrycksformer. Jag vågar hävda att oavsett hur sinnena tränas upp och utvecklas 

ökar inlevelseförmågan i allmänhet.  

Så utryck som: 

-Gå till botten med... 

eller 

-Se till djupet. 

kanske snarare handlar om att se inåt i motivet, få perspektiv. 

 

Uppfattas de här beskrivningarna som svårbegripliga kanske analytisk förmåga är 

mer relevant?  

Barnet frågar och frågar igen. Det bildar sig en uppfattning. Med tiden, kommer 

en kritisk inställning som bidrar till ett ifrågasättande i tonåren. I vuxen 

ålder bildar vi oss en uppfattning genom att analysera situationen.  

Det går att dra raka paralleller mellan hur vi som vuxna analyserar situationen 

och hur kropp och sinnen samarbetar för att fånga hela situationen, bilden.  Det 

gemensamma är att det aktivt måste göras. Att bara handla på rutin utan att 

någonsin reflekterat över vad som sker, utan medvetenhet analysera 

förutsättningarna utan bara gissa eller rent impulsivt fatta beslut är genvägar 

som inte leder till någon utveckling.  

 

Att fokusera på uppgiften och aktivt analysera, ger högre träffsäkerhet än en 

snabb ogenomtänkt slutsats. Detta gäller också så inom områden man behärskar och 

kan vara så väl inövat att det inte är tiden som avslöjar hur medveten 

handlingen är - en uppövad intention, som när schackspelaren gör ett drag. 

Situationen är hanterad så många gånger tidigare att ett medvetet drag går från 

igenkänning direkt till handling.  

 

Det finns en kod till verkligheten att enas kring som kan vara en tacksam grund 

att stå på; Det gyllene snittet, oerhört omdiskuterat huruvida det är estetik 

eller inte. Om det dras till sin spets bygger det gyllene snittet helt på 

naturen och det börjar redan vid celldelning. Låter därmed det vara osagt att 

alla uppskattar naturens balans.  

Det är åter skillnad på vad vi tycker och vad som är fakta.  

Obalans är kanske just vad som tillför den känsla och kittling som eftersträvas. 

Kanske provocerar den till att uppmuntra att fortsätta en tankebana, eller titta 



en gång extra. Vill man att en teckning ska inge harmoni så gör den oftast det, 

om man i efterhand kontrollerar med det gyllene snittet som guide. Är det 

tvärtom så att det tycks omöjligt att finna harmoni, kanske det kan vara lönt 

att finna felet med det gyllene snittet.  

 

En liknelse kan göras i livet. Det är inte ovanligt att frustrationen riktas 

fel. Problemet kan vara placerat någon helt annan stans. Om vi känner obalans i 

tillvaron kanske vår frustration riktas åt fel håll och vi korrigerar fel. I 

vardagen kan problemet ligga för nära oss för att vi ska uppleva det och få 

grepp om det. Kanske behöver vi ta ett steg tillbaka för att se helheten och 

bilda oss en uppfattning. Att värdera och uppskatta det vi ser kräver vår 

sinnesnärvaro. 

 

Leonardo Da Vinci var en mästare på att följa det gyllene snittet.   Låter det 

vara osagt om det var medvetet från skisstadiet eller om det bara föll sig så 

när han tecknade på fri hand. 

  

Oscar Claude Monet var konstnären, målaren som i flertalet konstverk fångade 

näckrosor badande i ljus.  Denne man förlorade successivt synen och mot slutet 

var han nästan blind men fortsatte ändå att måla. Hur ter sig hans kub i en 

gestaltning? Han försökte återge känslan, sinnesintrycket. Under en livstid 

målade han helhetsupplevelsen, dvs. inte bara det ögat ser, som linsen i en 

kamera utan hur solen värmer din hud, vattnet svalkar, glittrande solkatter 

värker till när de träffar ögats iris och lever du dig in känner du doften av 

klorofyll från dammens soluppvärmda stilla vatten.  

Den sinnliga kubens sida för synintryck förlorar med tiden det normbildande 

centrala hålet helt på sidans mitt, där vi enas om vad vi ser. Där vi normalt 

hämtar information och återger vad som visuellt omger oss. Man kan tänka att 

Monet utvecklat många hål i kubens synsida efter åratals iakttagande och 

gestaltande. När han tappar synen är det just hans sinnlighet som lever vidare i 

målningarna. Alla hans övriga sinnen är högt utvecklade och även om synintrycket 

förlorar den centrala upplevelsen har han de kringliggande intagen kvar där 

intrycken finstämt strömmar in. 

Vi kan nästa se de övriga sinnenas deltagande än tydligare i de målningarna där 

hans syn är sämre.  

Kanske var det så att måleriet blev allt viktigare när livet i övrigt blev mer 

begränsat. Det är möjligt att det sociala förutsättningarna försämrades beroende 

på hur flexibel hans omvärld var på att ta del av hans omtolkningar av 

omvärlden. Om deras inlevelse kunde möta upp hans föreställningsförmåga.  



 

Jag ser en sådan utvecklingspotential i att använda träning av sinnligheten som 

ett steg i emotionell fortskridning som är så utomordentligt viktig för vår 

empatiska förmåga. Risken är förstås att vi bildar oss egna och olika 

uppfattningar Men jag vågar med bestämdhet hävda att vi är olika. Olika 

förutsättningar och möjligheter ger just olika perspektiv. Det är när olika 

perspektiv enas det blir en helhet, med flera sidor och dimensioner, som får oss 

att komma ifrån platta förenklingar. 

 

Om vi nu använder vår inlevelseförmåga är de sammanlagda perspektiven mycket 

nära rörelse.  

Har du någon gång ritat många små bilder i kanten av ett block och med tummen 

och pekfingret med hastighet bläddrat fram rörelse? 

 

Ännu ett utryck som här får en större betydelse: 

 -Genom oss själva känner vi andra. 

Dvs. Inte igenkännande, snarare kännande efter vad våra sinnen förmedlar. Det 

som är signifikant är kanske snarare det som skiljer sig från vad vi är vana 

från oss själva. 

 

Vill vänja dig vid tanken: 

Din like kan vara ett större hot än en människa med en annan åsikt, ty denne är 

din konkurrent. Den andre är ett komplement. 

  

Ordet semiotik kommer från det grekiska ordet för tyda tecken. Förr krävdes 

bildning för att ha möjligheten att kunna tyda tecken, grafer eller symboler. 

Idag har en stor del av kommunikationsflödet utformats att stimulera eller 

underhålla. Semiotiken, kommunikationen genom text, bild och objekt ställer idag 

ytterst lite krav på vår inlevelseförmåga. Hastigheten av intryck rusar, bäddas 

in i så många färdiga koncept att vi sondmatas med sinnliga upplevelser.  

Är konsekvensen att vi har blivit sämre på att tyda tecken? Är kommunikationen 

idag det motsatta till semiotiken? Leder detta till att kunskapen om hur vi 

tolkar tecken faller i djup glömska? 

 

  



Sensazione  

 

 

 

SINNEN 

Utveckla inlevelseförmåga 2. 

 

 

 

 MÄNSKLIGA SINNEN 

Människokroppens sinnen är unika för just människor, i jämförelse med andra 

djur. Utryck som,  

 -var inte så fyrkantig 

har en negativ klang. Hur har det blivit så? 

 -tänk utanför boxen  

kan stämma väl för tanken, men sinnenas begränsning är fysisk och bör inte 

förväxlas med vare sig fantasi, tanke eller intellekt.   

 

Synen 

Är tydligt riktad framåt och det sinne vi lägger störst tillit till. Också det 

sinne vi kommunicerar starkast genom. 

Hörseln 

Kan människan över huvud taget inte styra. Öronen sitter fasta på var sida om 

huvudet och tar in ljudet i stereo. 

 

Känseln 

Berör hela kroppen, men vi fokuserar gärna på vad som väljs att beröras och då 

med våra välutvecklade händer. Kroppsbehåringen som reagerar likt många andra 

djurs är ofta dold under kläder och används sällan. Kanske just därför 

nedprioriterad.  

Huvudbehåringen brukas i första hand för att kommunicera utåt. Dvs. Identitet, 

gentemot andra människor. 

 

Lukten 

Luktens information sparas och ger starka minnesbilder. 

 Då lukt färdas med luften förväxlas den ofta med smak. Den är underordnad sin 

betydelse med hänsyn till i vilken utsträckning den brukas omedvetet. Den ger 

omedelbar reaktion som obehag eller uppskattning. Ätligt eller oätligt, är 



lukten motbjudande repellerar vi instinktivt och fysiska kväljningar kan uppstå. 

Reaktionen är i det närmaste entydig.  

 

Smaken 

 Sött  

 Surt 

 Salt 

 Beskt 

 Umami 

 

Sitter längs tungan och används tillsammans med lukten.  

Smaken är inte individuell, den ser lika ut hos alla människor, däremot är 

uppskattningen och definitionen av den personliga tolkningar.  

 

Som små äter vi allt. Omgivande förväntas korrigera vad som förtärs. När barnet 

klarar sig lite mer på egen hand ökar skepticismen, rädsla för nya intryck är en 

överlevnads instinkt. Omgivningen kan förekomma och visa att det nya är 

ofarligt. Flera försök är inte ovanligt. Symtom kanske visar sig först senare. 

Som från en giftig svamp. Därav agerar barnet skeptiskt. 

 

Motivation och inspiration till mod kräver ledarskap med medvetenhet och 

tålamod. Många blir kvar i den enkla tryggheten upp i vuxen ålder. Näringsbrist 

idag grundar sig inte på missväxt och att den ätliga grödan vi identifierat 

uteblir och vi dör.  

Orsakerna ser annorlunda ut. Anledningen är att speciellt barn, genetiskt vill 

ha socker. Första bröstmjölken barnet får är rik på socker för att barnet ska 

orka äta, sen kommer den feta mjölken. På samma sätt var det förr när vi inte 

hade tillgång till så mycket näring.  Idag är det sockret som är vår fallgrop. 

Lätt belöning som är lättillgänglig. Det är svårare att välja det som bra för 

oss. 

 

EN KUB 

Sinnena kommer här att illustreras av en kub. Den har en transparent, statisk, 

röd färg. Var sida representerar ett sinne. En sida kvarstår, då sinnena är fem. 

Den sjätte sidan representerar det odefinierbara och agerar undersida.  

 

Sinnena kan inte bli bättre men utvecklas.  

Precis som ordet utvecklas utlovar kan de nyttjas bättre. En blind man har inte 

bättre hörsel och känsel, han är bättre på att använda de sinnena.  



 

Dags för sinnena att formligen ta plats. 

 

Föreställ dig att vart sinne har varsin sida av en transparent kub likt statiskt 

rökfärgat glas, dvs. inga skiftningar. Genom att sidornas kanter har 45° vinkel 

får kuben sina räta vinklar. Färgen blir här mer intensiv och en vinfärgad 

brunröd ton framträder. I hörnen bildas pilar vars riktning pekar mot eller från 

kubens centrum beroende på om din tanke tar dig utifrån och in eller inifrån och 

ut. I centrum befinner sig den fysiska kroppen.   

  

HÅL 

Kubens form är statisk men strukturen förändras stillsamt. Sinnenas sidor förses 

med små genomborrade hål, på de punkter sinnet gör sig påmint och bildar den väg 

sinnesintrycket intas och uttrycks. Hålet blir mer synligt än kubens sida. Så 

som ett hål genom en slät glasyta i rak 90° vinkel in till kubens inre, glasets 

färg framträder då tydligare, på samma sätt som de skarpa kanterna och hörnen är 

mörkare. 

 

INDIVIDUALITET 

Ett hål i centrum av glasytan representerar normen, mitt i bullseye av sinnet.  

Är hålets placering i centrum där största delen av mänskligheten intar sin 

sinnesinformation, uppfattas individen som fullt fungerande och helt normal. Det 

innebär att ett fullt fungerande sinne tyvärr kanske bara har en enda kanal in.  

 

Men, här finns möjligheten att i de allra flesta fall skapa förändringar som ger 

beskrivningar som blir mycket personliga, alltså utvidga hålmönstret. Som hålen 

i ett självspelande piano. Sinnet kan vara väl perforerat, högst individuellt 

hos en person med välutvecklade sinnen.  

 

Föreställ dig hur lukt- och smaksinnet skulle vara perforerat hos en somillés 

som kan beskriva sin lukt och smakupplevelse av ett vin på det mest snillrika, 

sinnliga sätt. Hålen kan dock helt försvinna. 

FÖRLUST 

Om en individ helt förlorar sin hörsel försvinner möjligheten att kommunicera 

via hörselsinnet, då försvinner hålen på hörselsinnets sida helt. 

Förlust av syn framtvingar med tiden den blinde att skärpa, utveckla sina övriga 

sinnen. Med andra ord upplever den utan syn fler nyanser av ljud, vilket håll 

ljudet kommer från. De andra sinnena samverkar och vägleder upplevelsen t.ex. om 

ljudet förstärks eller förminskas av vindens riktning.  



  

ETT BARN 

Alla människors kub är lika stor, ett barn har samma sinnliga förutsättningar 

som en vuxen, när vi ser till kapacitet är barnet renare, mindre förbrukad. 

Bättre syn, bättre hörsel.  

Kanske kan detta visualiseras med en klarare röd färg på glaset. Därmed inte 

sagt att de har lärt sig att tyda alla signaler eller utvecklat sinnena till 

fullo.  

 

Jag skulle tro att barnet inte är lika normstyrt, de kan utrycka känsla i långt 

högre varierade former än mer stagnerade vuxna. Barnet har till sin fördel också 

mindre fördomar och förutfattade meningar. Men varje ny implementering av 

sinnligt intryck formar starkt barnets preferenser. Uppskattning likväl som 

obehag ger utveckling. Kritiseras barnets sinnliga tolkning retirerar denne fort 

och kanske aldrig prövar den vägen igen. Därmed kan barnet antingen utvecklas 

fritt, ges fler sinnliga preferenser eller degraderas sinnligt och normaliseras. 

 

Jag har låtit det röda representera sinnena. Kanske mer känd som kärlekens färg?  

Den gör oss uppmärksamma, röda klackskor-attraherar, röda bilar - snabbare, röda 

rosor- innerligare. I färgpsykologin är röd vredens färg. Kärlek och hat är inte 

motsatser, de är snarare intern extern upplevelse av samma färg.  

 

Känner vi blodet rusa och... 

 -Vi ser rött. 

 Eller rusar blodet i kombination med att vi ser någon bära rött? 

Kan raseri här representera intern färgupplevelse och kärlek extern?  

 

För att utforska färgerna mer utfördes ett enkelt test, där färgat ljus 

reflekterades mot en vit yta som fyllde synfältet. Blå gav många en melankolisk 

känsla av evighet.  

Den röda upplevdes förknippad till kroppen. 

  

 -Som om det inte går att sluta ögonlocken. 

Eller...  

 -Känns som att ögonen är vända inåt. 

  

Beskrivningarna var olika och om upplevelsen av den röda färgen uppskattades 

eller inte var högst personligt. Det är fullt naturligt, då vi har olika 

preferensramar för vad som får oss att känna oss bekväma. 



 

 

  



Sfumato 

  

LAGER 

Utveckla föreställningsförmåga 1. 

 

När Leonardo Da Vinci målade använde han sig av skiktmåleri, det kallades efter 

honom för Sfumato; gå upp i rök. Att skapa beslöjad skugga genom att applicera 

tunna lager i olika färger  och på så sätt fånga ljuset. Samma fum finns i 

parfym som kommer från latinets perfumare som betyder “rök igenom”, som 

doftande rökelsen. 

I Japan finns flera inriktningar av estetik. En är Sabi, den syftar till att 

hylla åldrandets skönhet. Mossan som med tid växer på en sten, runtom den lilla 

vattentspegel som bildats i den fördjupning som uppstått efter idog nötning av 

högerfotens avstamp för att vidare stega uppåt.    

 

När Da Vinci målar sina lager går han baklänges från djup till yta. Likt en resa 

går det sedan att åter läsa djupet i målningen. Så som den japanska sabi. 

Historia avtecknar sig och går att i fantasin frammana med ledtrådar när de 

återfinns. I olika ljus avtecknas olika lager som mer framträdande. Lägg därtill 

betraktarens sinnesstämning som också gör att upplevelsen varierar. 

 

 Vi lever med vår historia, inte minst den i närtid; det vi upplevde stunden 

innan vi klev in i rummet tar vi med oss in i ett nytt sammanhang. Preses som 

sfumato bör vi ta i beaktning, se hur skikten av upplevelser bygger på varandra, 

för att inte det vi bär med oss ska generaliseras till något platt utan 

betydelse. Historiens tunna skikt påverkar oss i varje nytt sammanhang. 

Försiktighet, bejakande, tillvaratagande och intresse för att i all enkelhet få 

insikt om vad som är grunden till den helhet vi är del av. Livet blir långt mer 

spännande, levande och verkligt genom att tillåta fantasin, utöver sinnena, 

medverka vid situationsbedömningar. Fantasin hjälper faktiskt sinnena att 

uppleva en större sanning. Om en lampa ter sig konstigt nöjer vi oss med att 

konstatera att den är trasig eller... luktar den bränt, blinkar, glappar fästet 

mot armaturen, mot strömbrytaren eller är kabeln intakt? Kanske finns orsaken i 

rummet intill där uttaget sitter? 

 

 

OPTISK,  INTERN OCH EXTERNEN 

Först och främst är färg optisk, inte ett bindemedel som säljs på burk. Vi måste 

utgå från att färg bygger på ljus i alla dess former.  



När jag kommer att referera till färg menar jag ljus som delats upp i färger med 

grundtonerna rött, grönt och blått, RGB. Allt vitt ljus innehåller alla färger 

som kan göras synliga genom att ljuset bryts, till exempel sida vid sida i 

regnbågen eller genom ett prisma. När ljuset träffar en yta avgör strukturen 

vilka våglängder som absorberas och vilken våglängd som reflekteras.  

Det är när det ljuset når till ögat som vi ser en färg. Externa färgupplevelser 

innebär färg som vi tar in genom ögonen medan interna färgupplevelser är minnet 

eller illusionen av färg. 

OPAK 

En opak färg släpper inte igenom ljus och har inga genomslag av vad som finns 

under. Takfärg till exempel bygger på en pigmentgrund där bindemedel och ett 

mycket billigt pigment samt fyllnadsmedel, kanske kalk, ger en täckande yta. Det 

är oftast den här typen av måleri som utförs idag. Det är långt mer 

tidseffektivt att stryka på en färg som täcker ytan direkt.  

I och med att färgen är opak blir den blir ytterst dominant. Med det menar jag 

att inget i dess omgivning kommer att ge den skiftningar. Det är ovidkommande 

vilken ljuskälla som belyser rummet och det blir färgen som påverkar 

omgivningen, inte omvänt.  

 TRANSPARENS 

Papperets vithet lyser igenom det transparenta pigmentet när man målar akvarell. 

Färgen har lagts på i lager men de ligger intill och spelar mot varandra. Den 

läggs inte i skikt så som i skiktmålning med oljefärg. När oljefärgen målas 

transparent används så kallat palettmedium som ger varje färgskikt en distans 

och transparens som låter ljuset vandra in genom och mellan lagren. 

  

Ju fler lager desto dunklare, djupare och mörkare blir målningen eftersom 

pigmenten som målas på duken förhindrar ljus och reflekterar det uteblivna 

ljuset som en färg. Därför är det en stor konst att få applicerad färg att 

upplevas som ljus. 

I ett rum utan ljus finns ingen färg, bara reflektorer som reflekterar en kulör 

när du lyser på den. Därför är färgerna olika i olika ljus.  

 

En grå dag är färglösare. Men har du tänkt på att de gröna, gula och röda 

färgerna har en relativt intensiv färg vädret till trots? Troligen för att 

luften är blå, molnen grå och i avsaknad av den eldgula solen blir allt i 

nyanserna blått, grått och brunt någon form av blågrå. Här går de gula, gröna 

och orangeröda i motsatt riktning, dvs. att de själv innehåller den gula färg 

luften saknar och 

Därför framträder mer. 



 

Färgen så som vi allt oftare upplever den, lysande från en skärm, RGB, är 

statisk. Jag menar den kan skifta i ljusstyrka men det är samma färg, mer eller 

mindre ljusstark.  

Kan det vara så att färger vi återskapar i minnet och drömmar kan liknas vid de 

rena statiska? Låt oss nu stanna upp här.  

 

Det skulle innebära att vi har svårare att separera dessa färgupplevelser från 

direktintag, jag menar filmer och videoklipp från våra egna minnen? Skrämmande 

tanke. 

  

Om färgat ljus som kommer direkt från en ljuskälla, d.v.s. inte färg som 

reflekteras mot en yta, går att likna vid det interna minnet av färg, dyker ett 

mönster upp.  

EFFEKTIVISERINGAR 

Tid är pengar. Effektivitet blir en förlust när viktig information går förlorad 

i effektiviserande generaliseringar. Olika intressen kan liknas vid skillnaden 

mellan kompletteringar och motsatser, på samma sätt som komplementfärger kan. Om 

ett samarbete mellan tre parter är i fas att inledas, men det råder olika 

förväntningar på vad; orsaker till varför arbetet skal genomföras. Den ena 

önskar en säker vinst, den andra meningsfullt resultat en tredje vill att 

projektet skall bli självgående inom en begränsad tid.  

De tre önskemålen behöver inte ställas mot varandra, de olika intresseområdena 

kan komplettera och säkerställa att alla mål ger ett än högre slutresultat. 

Olika tankesätt och inriktningar kan likt de tunna lagren färg ge en mer 

flexibel och stabilt slutresultat. Det kräver dock att individerna har större 

inlevelseförmåga. Men också föreställningsförmåga för att se kompetensen 

motparterna besitter som själv är helt avsaknad. Den största 

föreställningsförmågan sätts på prov vid visionen om vad de tre tillsammans kan 

åstadkomma. 

Min son är 8 år, han är smal med ljust yvigt hår. När han kommer över till vår 

säng på morgonen är han på strålande humör, han snålar inte med 

kärleksförklaringar. Den här stunden är underbar, men kortvarig han är smal, har 

inga depåer av sparad energi, inget underhudsfett. Väntar vi för länge med 

frukosten rasar allt och han blir oresonlig.  

 

Jag berättar det här för att förklara hur vi måste förstå hans situation. Det 

kräver vår föreställningsförmåga att förstå vad det är som ligger bakom hans 

plötsliga personlighetsförändring. 



 

  



Arte/Sienza  

KONST/VETENSKAP 

Utveckla föreställningsförmåga 2. 

  

FANTASI/INTELLEKT 

En helt flexibel sfär som sträcker sig utanför kubens sex hörn representerar 

fantasin. Sfärens färg är helt transparent till blå. Dess flexibilitet och 

rörlighet kompletteras med färgen som är lika rörlig. På det sätt färg blandar 

sig med vatten kan transparensen avta och färgen intensifieras. Men till 

skillnad från vatten och färg blir inte vattnet statiskt ogenomskinligt, utan 

avtar lika rörligt.   Även om fantasin inte är lätt att definiera då den är så 

rörlig blir det väsentligt att försöka förstå fantasins plats, ju mindre insikt 

man besitter om vad som är fantasi desto viktigare.  

 

Framför oss på ett bord står ett glas med vatten. Vi kan alla runt bordet 

föreställa oss att i nästa ögonblick ta glaset och dricka av vattnet. Bristande 

fantasi är snarare bristande medvetenhet och insikt om gränserna mellan att 

fantisera, föreställa sig och gå till handling. Att ha svårt att skilja fantasi 

från realitet. Föreställningsförmågan förekommer oss och då krävs att vi är 

flexibla nog att inse det. 

Vid utövandet av mental träning stärks självbilden genom föreställningsförmåga. 

Men konsekvensen riskerar att göra intrång i andras och det allmänna utrymmet 

när den inre föreställda bilden av vad som ska ske inte tar hänsyn till den 

reella världen omkring, andra individer och deras väg. Om den föreställda bilden 

inte helt överensstämmer med en realistisk kapacitet och de uppsatta målen 

omöjligt kan uppnås, är besvikelsen ett faktum.  

 

Fantasi och intellekt är inte lika tydligt att definiera som det sinnliga och 

det ska vara just så. I en vattenbubbla i rymden placerades en liten kamera så 

vi kunde se filmen inifrån. Det var en väldigt träffande bild av hur fantasi 

torde bete sig om den gick att se.  

FLEXIBILITET 

Den rör sig obehindrat som luften in och ut ur våra lungor, men utan densitet; i 

det närmaste utan motstånd. Beskrivningen är rund, den saknar riktningar; så 

inga linjer och avgränsningar och kortaste vägen är som ytspänningen, runt. 

Flexibelt rör sig fantasin fritt med tanken. Den strömmar helt friktionsfritt in 

genom sinnenas hål. Fler hål, högre; snabbare genomströmning. Fantasins sfär kan 

vara större och mindre men i huvudsak mer eller mindre rörlig, beroende på 

hålens placering och antal. En livlig fantasi är mer flexibel, hinner återskapa 



flera tänkbara scenarier, ge flera tolkningar och kan inta fler perspektiv. 

Därför uppfattas en livlig fantasi ofta förvirrad och osammanhängande. 

 

FÄRGENS INTENSITET 

Färgen virvlar runt i stråk där fantasin gör sig gällande. Möjligen att det är 

så att det är det vi kan se när någon tänker och det syns på individen att den 

föreställer sig; ser för sin inre syn tex. hur det skulle upplevas om soffan 

stod åt andra hållet. Om färgen blir statisk en värre opak kan denne inte att 

skilja sin fantasi från sin fysiska kropps gräns, mycket utrymmeskrävande och 

självcentrerat.  Denne blir en dålig lyssnare, tar sina tankar för självklara. 

Lyhördhet och tolerans med andras upplevelse blir helt ovidkommande. 

 

TRANSPARENS 

En helt glasklar fantasi tar ingen plats alls. Vi kan dela samma utrymme 

obegränsat.  

 

ETT BARN 

Det lilla barnet kan inte styra sin färg. Tanken går i förväg och barnet kan 

inte ha förståelse då någon annan sätter sig på den stol som denne i fantasin 

redan berett sig på att inta. Den blå färgen virvlar vilt hos barnet, det tar 

tid och mognad att lära sig skillnaden mellan fantasi och verklighet. Först i 

tolv års ålder är föreställningsförmågan utvecklad i den grad att vi kan i 

tanken inta en annan persons perspektiv och återberätta hur upplevelsen är ur 

det perspektivet. 

  

Mitt intresse upptas här av att upplevelsen av de två färgerna röd och blå i det 

här sammanhanget står i ett motsatsförhållande till varandra. Och hur de 

färgerna som omger oss följer samma mönster, det fysiskt känslosamma; sinnliga 

och det naturligt tillförlitliga; obegränsade; oändliga.  

 

 Tanken, intellektet och fantasin är blå. Vi kan mycket väl finna ro och klarhet 

i det inre blå.  

Varför är uniformer som ska ge oss förtroende blå? Polis, pilot och tjänstemän 

som vill inge förtroende väljer medvetet den djupa blå färgen. Djupblå, som 

djupt vatten, kvällshimmel, de är vart vi vänder oss för eftertanke. Det stora 

stilla, snudd på oändliga där vi blir i förhållande mycket små. Färgpsykologin 

berättar att färgen representerar sorg.   

Har då förtroende och sorg ett släktskap? 

 - Feeling blue. 



Den blå färgen finns inte naturligt i våra kroppar som den röda, kanske är det 

därför i tanken vi är små, utelämnade och ensamma när naturens blå färg tar 

plats. 

 

Om vi tänker oss att vara en sinnligt aktiv person med ett intensivt flöde genom 

ett stort spektra av hål som intar scenen, med stor fantasi och tar sig stor 

plats, en mycket karismatisk person, driftigheten är ett faktum, det här en 

person med många järn i elden, mycket produktiv. Kan tala för sin sak. En av 

dagens samhälles förebilder. Vad kan då här vara motsägelsefullt? Den blå färgen 

delar inte sitt utrymme med andra, i det hänseendet visar vi inte hänsyn.  

 

Ansvar och långsiktiga tänkandet på omgivningens välbefinnande finns inte som en 

naturlig del hos den som är. Visst finns det en effektiv aspekt som gör den här 

personligheten mycket uppskattad. Daniel Kahnemans eftertanke är inte medräknad 

hos en sådan karaktär. Snabba beslut fattas, konsekvenser kan vara förödande. 

Men när skuld inte är det som går genom den blå sfär vi har framför oss är 

ansvaret någon annans och nya projekt förmodligen redan i rullians.  

 

Då energiflödet är högt kan vi ana den lila färgen vid den pulserande blåfärgens 

inlopp i sinnenas kub, nästan blixtrande för det är högeffektiva hastigheter hos 

denna energiska individ som magnetiskt drar till sig anhängare. Som eldflugor 

kring ljuskällan genererar de personer som välvilligt engageras av vår 

huvudperson. Därav en än mer effektiv turbulens, men den energi som inbringas 

falnar lika fort som den tilldelats för de entusiasmerade anhängarna när källan 

drar vidare eller en värre i själva verket blir helt känslomässigt förbisedd av 

individen med för blå sfär. Genom den sinnliga hålen passerar ingen förståelse, 

för det klarblå hindrar personen från inlevelseförmåga. 

 

Hur visualiseras psykisk instabilitet i form av svårigheten att skilja fantasi 

från verklighet? Det är skillnad på livlig fantasi och att inte kunna separera 

de två. Den livliga fantasin är ytterst mobil genom sinnenas passager. 

Skillnaden ligger i att sinnets kub är odefinierbar hos den psykiskt instabile. 

Sinnets annars tydliga, distinkta väggar som bara går att passera via hålen. Är 

kuben transparent och tunn, helt genomskinlig kan inte individen uppfatta vad 

som är verkligt. Fantasi och sinnlighet flyter samman. Kanske rör sig den röda 

färgen så som fantasin, som färg löses i vatten? Sinnesnärvaro kommer till och 

från. Om sinnet blir svagare och fantasin tar sin blå plats är upplevelsen av 

det imaginära starkare än den fysiska verkligheten. Beskrivningen kan såhär 

långt också visualisera en person på väg in i demens.  



 

Till skillnad från flexibel fantasi dvs. god föreställningsförmåga, är vetskapen 

om skillnaderna. Men vist kan det uppfattas lika när en kreativ excentriker 

målar upp, kanske i önskan om att förverkliga eller delar tänkbara makabra 

visioner, scenarier eller drömmar.  

 

 Synestesi? 

 

 

  



Corporalità 

  

FÖRKROPPSLIGANDE  

Förverkliga förståelse1. 

 KROPP 

I centrum står den fysiska kroppen. För att ge proportion till verkligheten är 

kroppens storlek mindre än sinnenas, vilka, de flesta, sträcker sig utanför 

kroppens räckvidd.  Fantasin når förhoppningsvis ännu längre. 

  

HELHETEN 

Leonardo da Vinci var också en mästare inom fysik kroppskontroll. Kanske var det 

en ren tillfällighet att han var ett geni inom så många genrer. Eller föder 

genrerna varandra? 

 

Med nya dimensioner, i en ny riktning. En kvadrat i en cirkel kan vara en platt 

beskrivning av en kub i en sfär. Om kuben vänds 90°, får vi en kub i en sfär, 

eller en kvadrat i en cirkel. De kan tyckas identiska, skillnaden är inte 

märkbar. Det är vridningen som är den avgörande skillnaden och hur illustreras 

den? Perspektiv och tid är inte enkla att definiera än mindre rörelse.  

 

Vi lever i en tid när animerad rörelse är lika verklig som den vi kan föreställa 

oss, lika verklig som den verklighet vi lever i. Tecknad film, med penna på 

papper mer lik de statistiska diagram och grafer som fortfarande illustreras 

platta, dessutom orörliga. Det blir mer sannolikt ett glapp mellan vad och hur 

tankens kapacitet kan ta in information och hur den förmedlas. Innan rörelsen 

tas i akt, har vi sökt greppa djupet inåt, bortåt. Få perspektiv och ge vikt, 

betydelse. Inte minst sökt föreställa oss att det förflutna, nuet och framtid 

påverkar och dess närvaro i stunden. 

Utveckling av perspektiv, rumsuppfattning och inlevelse 

tränar tanken att se bakom det som inte syns. Med föreställningsförmågan får 

tiden rum.  

Rörelsen är ömsom kaos och rytm, både liv och död. De är ett. Förlikar vi oss 

med perspektivet kan tiden ta sin egen plats. Ges ett eget namn, frånkopplat 

klockans värden. 

 

Leonardo Da Vinci var en av de som dokumenterade sin tids insikter genom 

illustrerade med tecken, symbolik och mystik. De grundläggande teorierna, 

filosofierna och idéerna var mer utsvävande, vildare och djärvare än möjligheten 

att genomföra dem. Kunskapsområden blandades friskt och terminologin var med 



största sannolikhet inte så nischad som idag. Utforskningen av verkligheten 

skedde nyfiket på ett påtaglig och jordnära sätt. Äpplet, kunskapens frukt, 

odlades på det lilla gemensamt kultiverade trädet. 

Nu har trädet vuxit sig så stort att förgreningarna blivit så många. Varje gren 

producerar egen frukt och skörden är gigantisk. Fokus har ändrats från 

kultivering till att just öka produktionen, ju fler äpplen desto bättre, oavsett 

kvalitet. 

Äpplena är nu kategoriserade i allt smalare tillhörigheter, inte minst inom 

studie- och yrkeslivet. Nya forskningsresultat presenteras men kort därefter 

överträffas de av nya. Kunskapen om hur de uppnåtts är i det närmaste 

ointressant förflutet i samma ögonblick som de presenteras.  Idéerna är nu 

framtvingade ur ekonomiska krafter i stället för nyfikenhet. Problemet är att 

det saknas reflektioner kring konsekvensen av implementeringen av nya rön i 

verkligheten. Nyheten är underhållning som behagar och stimulerar. Så länge det 

är nytt. Men insikterna och forskningsresultaten haglar in och vi uppdaterar 

oss. Resultaten är allas. Frustrationen över att inget längre har en strävan, 

ingen koppling, ingen nyfikenhet gör oss vilsna och sökandet rotlöst och 

lösryckt.  Vi skapar saker för att vi kan ofta utan att reflektera över 

konsekvenserna. Risken är att vi skapar artefakter som i värsta fall är 

fördummande och skapar tristess samtidigt som vi förstör världen. Vi utsätts 

inte för samma utmaningar längre. Som mottagare behöver vi inte tyda symboler. 

Risken är att vi börjar utöva konsekvensomedvetna beteenden. Vi springer, inte 

för att komma fram.  Äter inte för att skapa kroppens insida utan för att skapa 

dess utsida. Sjukvård undviker orsaken och fokuserar på konsekvensens symtom. Vi 

återför inte avföringen till jorden för att återge näringen. 

 

Vi blir slöa, slutar söka i vår historia och att kultivera en djupare förståelse 

för naturlagarna. Genom att eftersträva syfte, konsekvens, ansvar och grace kan 

vi utvecklas. 

 

Bildning till skillnad från kunskap är vår tids brist.  

De praktiska kunskaperna är på ingång igen, men inte genom skolan i första hand, 

utan via det nätverk av kunskap, så som YouTube, som oavkortat alltid finns 

tillhands. Bildningen är källan till insikt som kan förmedla förståelse. Detta 

värde har gått förlorat. De som ägnar sin tid åt att se, förstå och återskapa 

helheten bör återfå ett värde och separeras från underhållande syften. Deras 

syfte är långt större och viktigare än så. 

Kultivering tar tillvara förutsättningarna, den inneboende potentialen, och är 

en process där bildning utvecklas till en mångdimensionell kunskap. 



 

Skolväsendet borde åter sträva efter att bilda, se till det som förenar, riva 

fakulteter och skapa gemensamma språk. Samma arbeten sker parallellt inom olika 

discipliner. Insikt ger inlevelse och fler perspektiv skapar en helare bild och 

ger förståelse. 

 

KULTIVERING 

 

Föreställningsförmågan rannsakas. Syfte och budskap värderas. Semiotik är mätbar 

och konkret. För saknas syfte och budskap vad har då det som delas för värde? 

 

Kan de bestämda färgerna representera de genom ljus beskrivna motsvarigheterna 

till sinne och intellekt? 

  

ENERGI 

 

Energikällan - de små blixtarna som går genom sfären och kuben när man kommer i 

flow. Hjärnan producerar dopamin när man hamnar i flow.  

Kan du erinra dig liknelsen med schackspelaren som genomför sitt drag 

genomtänkt, men handlar på erfarenhet och därigenom utan tidsförlust? Spelet är 

i full fokus och spelaren är lugnt inriktad på nästa drag. Det är hit vi vill 

nå.  

 

 -Att ha känsla för... 

 

Flow är att nå maximal tillgång till information som strömmar in genom våra 

förfinade sinnen, bearbetas av vår utvecklade inlevelseförmåga i samverkar med 

det kultiverade intellektet och leder oss till förståelse av situationen så att 

vår föreställningsförmåga kan kreera nästa handling med ansvar och grace. På så 

sätt kan vi fokusera på och fortsätta ta in det som är väsentligt i nuet, både 

för oss och vår omgivning, och det som kommer. Det är en process som cirkulerar 

tills alla perspektiv och skikt har tagits i beaktade och utvärderats. Det 

handlar om sekunder. Tid och rum försvinner och vi fortsätter i i ett extatiskt 

tillstånd. 

Det går åt mycket energi men ger stimuli; vi belönas med dopaminers effekt på 

motorik, vakenhet, glädje, entusiasm, uppmärksamhet och motivation. Det är vid 

fullt fokus förloppet gör sig gällande; är fullkomligt.  Även om det låter 

komplicerat är flow, positiv stress, välbekant. Om du nu kan återkalla den 

känslan vet du också att du sällan kan återge förloppet. Logiskt ligger ditt 



medvetande inte på att betrakta dig utifrån; se dig ur ett omvärldsperspektiv, 

utan snarare det omvända. Schackspelaren är på brädet med pjäserna, de blir en 

förlängning av jaget. 

 

Andningen blir djupare och lugnare, hjärtfrekvensen ökar och många parallella 

aktiviteter pågår samtidigt. Det tar tio år av praktisk och teknisk, träning, 

inom det område flow önskas utövas, innan tillståndet går att uppnå och brukas 

till fullo. Värden bygger på hårfina definitioner därför är förändringen heller 

ingen stor sak. Vi är präglade med att tänka svart eller vitt, kortsiktigt och 

storslaget. Trots att det stora överskuggar det stora väljer ändå ofta en stor, 

platt och färgstark förändring före en liten, radikal men genial.  

Corporalità, förkroppsligandet, innebär i det här fallet sammanställandet. När 

vi monterar samman alla delar, kommer då maskineriet att gå igång och den lilla 

lila aha lampan att lysa? Har vi nu intellektuellt utvecklat alla sinnen, fått 

fantasin att känslomässigt flöda klarsynt?  

 

Jag kan inte veta i vilken gång i ordningen du läser det här. Men känn ingen 

stress om klarhet och insikt inte infinner sig. 

 Precis som vi nu har gått igenom finns det olika perspektiv. Vikten kan läggas 

vid olika områden och då förändra alla förutsättningar. Inställningen till vad 

som är väsentligt för dig kan ändras, det är rätt om det är så, en annan 

synvinkel ger ett annat perspektiv och andra resultat. Dimensioner, flera lager, 

eller skikt som visar sig i olika starkt ljus. Dina funderingar och tankar bör 

belysas från flera håll, i olika sorters ljus och prövas i flertalet 

sinnesstämningar. Vi står i relation, till vår omvärld, till våra medmänniskor; 

men först till oss själva.   

 

 Underbara komplexitet.  

 

Har du tänkt på att det är de mörka linjerna i en teckning som gör att vi ser 

ljuset i bilden. Det finns en stor kunskap i att förstå värdet av motgång. Som 

Leonardo da Vincis Sfumato i harmoni och spänning fångar ljuset bakom lager av 

mörker, är lycka en belöning efter ansträngning och kan inte stå för sig själv. 

Det här är med andra ord ingen bok att förstå efter sträckläsning. Du är 

hjärtligt välkommen att vända tillbaka och angripa den i en annan ordning. 

 

Formen av sinnet avtecknar sig med kubens alla sidor. Syn, hörsel, känsel, smak 

och lukt arbetar och genom dess hål strömmar fantasin och intellektet. Processen 



ökar antalet hål när nya insikter infinner sig. Dessa ger möjlighet till än mer 

högfrekvent genomströmning, dvs. att du är än mer ett med din omgivning. 

 

Jag har nu försökt teckna upp kubens sidor, målat upp hur fantasin pulserar 

runt, in och ut genom de sinnliga hålen. Förklarat hur de agerar tillsammans och 

vilka olika förutsättningar som kan konstrueras med hjälp av att gestaltningen 

har satts samman. 

 

  



Connessione  

 

ALLT SAMVERKAR 

Förverkliga förståelse 2.  

RÖRELSE 1 

Skillnaden mellan den elektriska impulsen som leder till aktionen att aktivt se 

och den som utlöser en reaktion som endast får oss att titta utgör grunden för 

vad och hur förloppet fortskrider, den är som den första gnistan av rörelse 

RÖRELSE 2 

Fastnade först i tanken på att rörelse kunde illustreras med en skulptur, likt 

den av den gamla grekiska diskuskastaren. Men det är inte möjligt. Rörelsen är 

tid och rum i kombination. Steget är inte långt att tänja Leonardo Da Vincis 

teckning med en människa rakt framifrån i en kvadrat och en cirkel till tre 

dimensioner. Kanske är den en symbol för vår sfär runt en kub med den fysiska 

kroppen i centrum. 

 

 -En gnista gör här ingen motor. 

 

Skulle vi animera kuben och sfären i rörelse, hur skulle den te sig?  

Efter som hastigheten är högre än vi kan se blir upplevelsen bara av energin, 

det lila ljuset som är synbart. Utvecklingen kanske kan anas under en stunds 

betraktande, hur sfärens blå och sinnenas röda spelar och skiftar. Vid sinnlig 

utveckling ökar stilla hålen i antal när nya upplevelser ger intryck. 

Utvecklingen tar dig långsamt vidare, det finns inget riktigt bra ord för den 

förflyttningen men att fortskrida beskriver ödmjukheten och stillheten i den 

rörelsen, till skillnaden från den expansiva utvecklingen. Oftast märker vi inte 

att vi förflyttas in i insikt.  

 

Strömmen av flow kreerar energi. När fantasin strömmar fritt och transparent 

genom sinnenas öppningar, reduceras och koncentreras intrycket. Slutligen utför 

kroppen sin handling under fullständigt fokus där träffsäkerheten är ett faktum. 

 Suck-Squise-Bang-Blow 

 

Det är hur förbränningen i jetmotorn beskrivs. Vi ändrar ordningen minimalt. 

Blow-fantasibublan fylls, Suck-i aktion dras informationen in genom sinnenas 

ventiler, Bang-en elektrisk impuls vandrar genom kroppen till hjärnan, Blow-

reaktionsmässigt slungas tanken ut igen. För var gång reduceras och förfinas 

ämnet. Trots ett minimalistiskt resultat som hämtat ur enklaste källa frigörs 

stor mängd energi. Resultatet är väl processat. 



 

Produktivitetens blå sfär förväxlas ofta med kreativitet. Som genom solglasögon 

tas världen in och delas inte. Tas in och levererar storslagna och bländande 

resultat. 

 

Kreativiteten faller i skugga för produktiv effektivitet, där allt är utagerat 

och syns stort. Kostnadseffektiv genom tidseffektivitet och statistik. Platt 

statistik när den döljer de olika perspektiven av sanningen. Följder och 

konsekvenser som inte delges. 

RÖRELSE 3 

Kan du se rörelsen uppåt i små vridmoment, bilda en tredimensionell DNA spiral?  

Kubens vågräta linjer skulle avtecknas som stegen i kvadrat och de vågräta 

linjerna blida fyra parallella spiraler fästa i kvadraternas hörn. Utgick inte 

energin från friktionen mellan sinne och fantasi utan från den mänskliga kroppen 

skulle den spinna högfrekvent som mitten på ett nav. Ligger i stället den högsta 

energin vid passagerna genom sinnenas gluggar och kroppen svävar i “stormens 

öga”.  

 

MED ANDRA ORD... 

Kontroll, 

Ordet behärska har en dubbelsidig innebörd. I positiv mening vid harmoni, balans 

och upplysning. Som vid flow. Ett positivt klingande ord. Be, som en önskan om 

att härska, att vara sin egen mästare. Ordet före är kanske bemästra. 

Behärska får motsatt effekt när den läggs på någon eller sig själv som en 

tyglande kommendering, det väcker obehag 

 

Åter till vanligaste formen av additiv färgblandning.  

Den additiva färgen är historiskt den interna färgupplevelsen, vårt minne av 

färg, som utgår från mörker och lägger till mer färg för mer ljus. 

 Kanske... 

 —Ljuset i tunneln 

 

...finns livet i samma utsträckning som vid döden, skiljelinjen, och inte något 

som upplevs via ögat. 

Det stärker mina teorier om hur vilsna vi blir i föreställnings- och 

inlevelseförmåga när additativ färg från från bildskärmar och annat, i den 

lysande syntetiska värld vi omger oss med, har fritt tillträde till våra 

hjärnor, fantasiernas och drömmarnas plats och utrymme. 

 



När de två färgerna röd och blå blandas sker något mycket påtagligt. Lila. Lila 

som inte bygger på ljus finns naturligt i mycket få sammanhang. Som blommor ( 

ljus lila är ofta ätliga) och i Kristendomens där den djupa lila anses vara den 

högsta färgen. Lila är den färg barn först väljer men den kallas också sista 

chansen för att den, i ordalag, går som färgvalet hos äldre kvinnor som väljer 

att klä sig raffigt. Visst ger lila siden en kinky association? 

 Lila representerar också något vi kanske mindre gärna vill förlika oss med: 

Döden, blåmärket, blodet som skiner igenom livlös hud. Även om liv och död inte 

är motsatser är färgen laddad och motsägelsefull i de olika sammanhang den finns 

omkring oss. Den lila som representeras i färgpsykologi är mer åt cerise dvs. 

mera röd. Där representerar den äckel. Det är som om mängden av färgen har ett 

internt motsatsförhållande. Svagt lila kontra mörk, små kontra stora ytor. Makt, 

sexism, provokation, behag och äckel växer med exponeringen.  

 

När färgen blandas av ljus är den lika sällsynt naturligt, i sekunder eller i 

små skalor, blixtnedslag, regnbågen, i ljuslågans mitt, där den är som hetast. 

Kopplingen mellan liv och död går också här att återfinna. Dvs. liv som kan 

döda.  

 

Det som förenar alla konstformer är att skaparen har ett syfte och ett budskap 

som genom konstnärens föreställningsförmåga går att ta del av genom dess 

semiotik.  

Ett konststycke kan vara enkelt, dvs. lätt att förstå, med enkla ingångar som 

inte ställer så höga krav på mottagarens inlevelseförmåga. En barnbok kan visst 

ha ett högt syfte och mycket starka budskap i flera nivåer, som ger nya tankar 

för var gång boken läses, men upplevas mycket enkel att förstå. 

 

Sinnlighet kommer inte med åren, det krävs övning. Egentligen inget konstigt 

alls, det finns vuxna som inte kan stå på ett par skridskor och det finns barn 

som svävar på isen. Barnet har övat. 

Vi byter uppfattningen om tid. 

 

 -Att lära gamla hundar sitta. 

 

Om vi tycker att barnet lär sig så fort måste vi inse att tid inte är sekunder 

och minuter utan, i relation till i det här fallet, beroende av hur länge du 

levt hur många intryck ett nytt intryck konkurrerar med. Minns du hur oändligt 

långt ditt första sommarlov var? Den vuxne brottas med erfarenheter och vetskap. 

Inlärningen reflekteras mot beräkning av faror; “vi har ju benskörhet i släkten



”, “var går undervattensströmmar?”, “det är långt till isen”, “hur tjock 

är den?”, “är det någon som roar sig på min bekostnad?”. Alla tankarna 

passerar ofrivilligt och undermedvetet förbi och skapar osäkerhet. Barnet litar 

bara på självklarheten i vilja och uppmuntran.  

 

Kanske bör vi klargöra att konstens kvalité inte bör förväxlas med smak eller 

genrer. Vi tycker olika. Rosenrosa romantik. Storslaget överdådigt. Mörk 

melankoli. Minimalistisk skörhet. Vi behöver inte välja. Olika sinnesstämningar 

kan söka sin motsvarighet eller motsats. Om vi känner oss små och vilsna kan 

något romantiskt trösta eller storslaget ge oss kraften åter.  

 

Hur kommer det sig att det finns så mycket konst som fullkomligt saknar budskap 

där kvaliteten riskerar att vara en “Kejsare med nya kläder”?  

 

 Är vi en okritisk publik, rädda att avslöja vår kunskapsnivå? Lite märkligt är 

det allt. Tänk om vi gick till läkaren med den inställningen. Att vi redan 

förstått och undersökningen bara var en teknisk bekräftelse. Eller om vi bara 

avviker när vi inte omedelbart förstår alla latinska termer som beskriver 

tillståndet och aldrig går till en läkare igen med inställningen; Det är inget 

för mig! 

 

Samhället har förlorat vikten av konstens syfte. Klassas den som underhållning? 

En missanpassad plats då upplevelsen av underhållning inte väcker några frågor 

som leder till nya tankebanor när den stimulerar känslor.  

 

Det sker ingen kultivering. 

 

Med vortex rusar vi genom alltet. Det vi noga sår längs vägen får vi ädelt 

skörda. 

 

På återseende!   
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