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KLÄTTRA I TRÄD
Nästan alla barn älskar att klättra i träd. Åtminstone under någon period av uppväxten. Utmaningen
är kittlande och lockande. Känslan av att tänja på
sina gränser. Hur högt vågar jag klättra? Se tillvaron ur ett nytt hissnande perspektiv. Högre upp än
någon annan varit förut. Någonsin. I hela världen.
Ensam är stark. Särskilt när man vinkar ett modigt
”se på mig” åt mamma eller pappa ett par meter
längre ner och möts av ett bekräftande leende...
Just då, i den stunden har vi allt. Är vi allt.

LIVETS MÅNGA
KLÄTTERTRÄD

Jag tror - nej, jag är säker på - att vi alla föds perfekta, kompletta
och rustade med precis allt vad vi behöver för att leva just vårt
eget bästa liv. Med förmåga att klättra högre än någon någonsin
gjort före oss i hela världen. I våra alldeles egna klätterträd. Nyfikna, envisa, starka och modiga springer vi ut i livet redo att börja.
Med skrattet porlande i halsen och magen full av fjärilar.
Några av mina egna första klätterträd var att ta kontakt med främmande människor, att utforska nya platser och att rita, måla och
skriva av hjärtats lust.
Vilka klätterträd kan du se i ditt liv, om du tänker tillbaka?
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TÄMJA DRAKAR
Vi föds som draktämjare. Orädda kastar vi oss
upp på deras ryggar. Betvingar deras krafter och
lär oss styra elden som växer i deras strupar.
Omöjliga att besegra sitter vi på deras ryggar. Redo att erövra livets alla kungariken. Tillsammans
med andra bildar vi en armé av modiga riddare
kallade att försvara världen och allt som ryms däri,
i evighet. Och ännu längre om så krävs.

ALLA DESSA
HJÄLTAR

Jag tror - nej, jag är säker på - att vi alla är födda som hjältar. Vi
kommer i olika skepnader och med olika äventyr inristade i våra
hjärtan. Starka, obevekliga, beslutsamma och övertygade om värdet av vår uppgift. Vår plats. Vår huvudroll. Redo att offra allt för
vårt kall.
Ge oss ut på okända hav, slåss med havsmonster och följa stjärnorna. Skapa magi, bryta förtrollningar, hitta lönndörrar och bygga diamantslott. Prata med djuren, lyssna till vinden, vandra till
slutet av vintergatan. På nakna fötter. Allt kan vi. Allt vågar vi och
allt gör vi. Vi behöver ingen särskild anledning. Vi skapar den
själv, längs vägen. Om, och om igen. Med lätthet och självklarhet. Så som bara hjältar kan.
Jag kan ibland förnimma det. Nästan som om det var alldeles
nyss. Fortfarande kan jag känna hur strängen slår an i mitt hjältehjärta. Mitt äventyr väntar. Min värld vill bli räddad. Av mig. Av lilla, lilla mig...
Kan du också känna det ibland?
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KNYTA BAND
Det finns inget mer självklart för oss människor än
att knyta band till andra. Starka, genuina och lojala
band. Vi vet hemligheten och styrkan som ligger
gömd i detta. Vi vet att det är så vi blir till. Egentligen. På riktigt. Allt dessförinnan är bara en förberedelse. Genom våra sociala relationer blir vi människor. Hjältar. Tillsammans heter inträdesbiljetten till
livet. Ensam är inte med. Är till slut ingen. Och alla
vet det. Innerst inne.

JAG BLIR JAG
OCH DU BLIR DU
NÄR VI MÖTS

Jag tror - nej, jag är säker på - att vi alla är oumbärliga delar av
något mycket större. Kanske kan det tyckas som en överdrift.
Men för mig är det utom allt tvivel att vi är ämnade att vara de vi
är till 100 % och att ingen kan ta vår plats. Samtidigt som vi inte
kan hitta den utan andra. Vår plats finns inte ens utan andra. Inte
vi heller. Allt sitter ihop. Var du slutar och jag börjar är ointressant. Vi är perfekt designade att klättra träd, tämja drakar och fullgöra våra hjälteäventyr som de unika personer vi är. Men först
när vi blir till i mötet med andra. Tillsammans.
Det gör oss sårbara. Kan du liksom jag känna sårbarheten?
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Det höll nästan på att skrämma livet ur mig att vara så sårbar... Mer eller mindre bokstavligen. När vi blir rädda börjar vi tvivla på oss själva.
Förminska oss själva. Anpassa oss till vad vi tror kan ge oss trygghet.
Det kan ta sig många och olika uttryck, men alla i förlängningen lika destruktiva. Hjälten inom oss förskjuts, sätts i bojor och får munkavle. Andra röster tar över.

Sårbarheten kan få oss
att försöka skjuta upp
äventyret och hjältesagan till ett bättre
tillfälle. Men kanske
har vi till slut skjutit upp
hela livet?

Du ska inte tro att du är någon. Bäst att du visar hur duktig du är. Jobba hårdare. Tjäna mycket pengar. Bevisa att du duger. Ingen skulle
tycka om dig om de verkligen såg vem du var. Förvänta dig hårt slit och
ingen tacksamhet. Var beredd på knivar i ryggen. Ha inga drömmar, du
blir bara besviken. Lita inte på andra. Du är en bluff, glöm inte det. Andra är bättre än du. När som helst kan allt du har tas i från dig. Du kan bli
övergiven. Avvisad. Ensam. Livet är en kamp. Skört. Farligt. Gör inget
förhastat. Var försiktig. Var lite lagom. Tick. Tock. Tick. Tock.
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NYCKELN TILL
ÄVENTYRET
Bär du en längtan inom dig? Efter något glömt och
gömt och undanskuffat. Nedtystat av allehanda rationella argument eller ytliga distraktioner. Känner
du ibland en lätt smekning mot din kind, som från
drakars tysta vingslag? En vindpust av äventyr.
Där mellan ännu en kaffekopp på kontoret och nästa möte, eller när du går hem efter sista besöket
för dagen, eller avslutar ännu en underbemannad
jourhelg. Du bär inte bara en längtan utan även en
nyckel.

MOD OCH SÅRBARHET GÅR HAND I HAND
Jag har kommit på en sak. Lite sent kanske med
tanke på min ålder, även om det var några år sedan nu. Och det är med all säkerhet ingen nyhet
för andra. Men inte desto mindre är det en befriande och själavårdande upptäckt och insikt, för
min egen del. Och det kostar inget att dela med
sig. Mod och sårbarhet går hand i hand.
Mod kräver sårbarhet och sårbarhet kräver
mod. De växer och krymper med varandra. Hämtar kraft ur samma källa. En källa kallad tillit. Så
enkelt och självklart när man inser det, men ändå
sa lätt att blunda för. Att vara och känna sig modig, är säkert något de flesta åtrår. Men vem vill
vara och känna sig sårbar? Ändå är det ju egentligen något vi alla är, av naturen. Vi föds oerhört
sårbara och vi dör oerhört sårbara. Hur vi lever
däremellan är möjligen något som – i alla fall på
ytan – kan se olika ut.
Vi kan till exempel göra vårt bästa för att försöka
dölja just den egna sårbarheten. Kanske använda all vår livsenergi till att förneka den, eller vår
inre kraft till att bygga skyddsmurar runt oss
själva. För det är ju så smärtsamt att leva sårbar.
Eller? Ärligt talat har jag börjat att undra om det
egentligen inte är precis tvärtom! Att det är smärtsamt att försöka leva osårbar?
”Courage is rightly esteemed the
first of human qualities … because
it is the quality that guarantees
all others.”/Winston Churchill
Det är dock omöjligt att uppbåda mod om man
inte först, eller åtminstone samtidigt, bejakar och
tillåter sårbarheten. Och utan mod begränsar
man sig. Gör sitt eget jag pyttelitet. Möjligen på
ytan uppblåst och märkvärdigt, men inuti nästan
osynligt. Till slut encelligt. Ett jag begränsat till en

liten, ynka, ensam jag-cell. Isolerad långt där inne. I ett värdelöst, kolmörkt, egenkonstruerat
fängelse. Isoleringscellen. Urdumt. Fegt.
Ibland har jag suttit där. Helt utan att någon vetat
om det. Helt utan besökare. Kanske har du också det, någon gång? Om det är så, kan jag tala
om för dig att jag tror vi är många. På ytan kan vi
verka rätt normala, väl fungerande, ja, kanske till
och med framgångrika. Ha jobb, familj, barn och
intressen. Leva svenssonliv, med oskyldiga uppoch nergångar i livet. Inget märkvärdigt alls. Men
inuti sitter vi ibland med en känsla av att ingen
förstår oss, ser oss eller egentligen bryr sig. Inte
alltid, men ibland känner vi så. Och inuti har vi
drömmar, visioner och fantasier om något annat.
Om någon annan. Ett annat jag. Jaget vi själva
satt i en isoleringscell. Urdumt. Fegt.
Men vet du, allt som behövs för att rymma är lite
tillit. Och modet att vara sårbar. Inte bara där i en
enstaka isoleringscell, utan i varje cell av kroppen. När modet växer och vi vågar utforska våra
egna skrymslen och vrår, våra drömmar och tankar om oss själva och vårt liv, ja, då känner vi
oss givetvis också oerhört sårbara. För plötsligt
ser vi ju allt det där vi bär inom oss, längtar efter
och drömmer om. Vi anar att vi är så mycket mer
än vi tillåter oss att vara. Gör så mycket mindre –
eller andra saker – än vi skulle kunna. Och då får
vi ju plötsligt så mycket att förlora. Gaaahh!?
I en mörk isoleringscell är ju liksom risken att förlora något inte så stor. Man vet vad man har och
vem man är. En encellig, liten, ljusskygg – men
osårbar – amöba… Eller? Ja, det är just det där
ordet ”eller”.
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För vad har vi att förlora genom att trotsa fångvaktaren och tillåta lite piratkopiering och celldelning. Vad kan vi förlora som vi inte redan förlorat
i brist på mod och rädsla för vår egen sårbarhet?
Inget. Nada. Nichts.
Ändå kryper vi tillbaka in i isoleringscellen allt
som oftast. Håller gärna fast vid våra strategier
och rädslor. Somliga hela livet. Somliga tills 40årsåldern, när mod och sårbarhet plötsligt bestämmer sig för att bryta sig loss och ge sig av.
Hand i hand.

Det är osäkert hur det hela kommer att sluta.
Men det gör mig lugn på något vis. Det tycker
jag är rätt coolt.
Och du, visst hänger du med och klättrar några
träd eller tämjer några eldsprutande drakar? Livet är nu och äventyret väntar på oss sårbara
och modiga.
Vill du bli coachad att finna äventyret som väntar
på dig? Eller lämna feedback, starta samarbete
eller vad som helst? Kontakta mig gärna här!
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