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MÖRKER 

P R O L O G  
 

JAG 
(våren 2012) 

Jag har just slutfört mitt fjärde filmprojekt på tre år, ett drama för TV 
samtidigt som jag föder och ammar mitt andra barn. Drömmen är att 
regissera långfilm och jag har två projekt under utveckling. Jag lever ihop 
med Tuomo som största delen av tiden sedan barnen kommit arbetat 
utomlands. För att jag ska orka att både arbeta under pressen som 
manusförfattare, regissör och uppgiften som mamma ordnar jag varje dag i 
ett mönster där jag inte lämnar plats för att tänka eller känna. Väcka, klä 
och mata barnen, föra dem till dagis, skolplikt, arbetsplikt, inköp av 
livsmedel, städning, barnens hobbyer, konstnärligt skapande, grupparbeten, 
manusutveckling, lusbehandling, smutsbyk, influensa, söka efter försvunna 
skolböcker, läsa saga och sjunga barnen till sömns. Alltid ensam, för orken 
räcker inte till att odla några sociala kontakter. Jag sköter det som måste 
skötas just för stunden men lämnar sådant som kan lämnas. Vårt hem är en 
enda stor röra och allt blir bara smutsigare och smutsigare. När Hugo är 
sex månader får han en infektion som sväller upp på sidan av halsen. Han 
blir inte bättre av antibiotika och febern ökar. Jag sitter natt efter natt och 
tittar på honom för att vara säker på att han andas och tillslut är jag så 
rädd att han inte ska ta nästa andetag, så jag för honom till sjukhuset. Det 
är en ovanligt snörik vinter men jag trycker på med vagnen genom drivorna 
i natten. Framme vid barnkliniken inser läkarna att de måste de skära upp 
svulsten och tömma ut varet. I tre dagar måste de tvätta det tio centimeter 
öppna såret på halsen med saltvatten. Hugo skriker sig blå av smärta varje 
gång och jag känner mig skyldig till alltihop. Saima min dotter är arg på 
mig varje dag. Jag räcker inte till. När vi kommer hem efter dagis kl. 17:30 
lagar jag middagen och sköter hushållet och sedan är jag för utmattad för 
att orka genomföra en ny omgång påklädning för vinterväder så jag 
befinner mig i husarrest varje kväll, kan inte ens gå efter mjölk eftersom jag 
inte vågar lämna barnen ensamma. De är för små bara 1 och 7 år. Jag sover 
ibland bara en timma innan jag väcks, av ljud, av oro, av tankar som surrar 
runt i huvudet. Orken räcker i intervaller mellan vilka jag sätter ett sträck. 
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Fem minuter - sträck, en timme - sträck, en dag - sträck, en vecka - sträck. 
Om jag bara koncentrerar mig på att sopa just där jag står så går jag inte 
under för plikterna som aldrig upphör. Ingen medmänniska, ingen att dela 
bördan med. Jag slutar helt att känna och inne i huvudet är det tyst. Inte en 
bild, inte ett ljud, inte en enda upplevelse påverkar mig. Jag känner mig som 
en exoplanet på en fjärran bana i rymden där mörkret bara tätnar. 
Projekten som jag utvecklar med filmproduktionsbolagen stannar av. 
Människor som jag arbetat med försvinner ur min verklighet. Det känns som 
om jag inte längre har något att ge. Jag tappar fotfästet, förtvinar långsamt 
inifrån som ett torkande skal från en ömsad orm. Jag går ner trettio kilo i 
vikt. Jag upplever mig själv som en mekanisk människodräkt men under 
skinnet finns ingenting. Bara ett stort tomt svart hål. 
 

DET ANDRA JAG 
(våren 2012) 

Hon har ingen kontakt med mig längre. Jag kan komma och gå som jag vill. 
Hon vet inte om mig. Hon upplever det som ett mörker, en känsla av tomhet 
när jag är borta. Jag glider ur henne, överger henne i långa perioder. Hon 
försöker kontrollera allt runt omkring sig men mig kan hon inte styra. Hon 
har ingen kontakt med sina känslor, varken vrede eller glädje. Hennes längtan 
efter närhet och beröring är en längtan som gör henne förtvivlad men som 
hon behärskat kapslar in och gömmer undan. Hon förstår att hon behöver 
hjälp men lurar sig att tro att hon klarar allt. Hon överväger om hon ska söka 
till Teaterhögskolans regiutbildning, en gammal dröm. Hon tror att skolan ska 
ge henne en väg ut ur mörkret, men sanningen är att allt hon byggt upp av 
rationella murar och falska sanningar måste rivas och myllas för att låta något 
nytt gro och spira I den gamla skiten. 
 

JAG DÖDEN 
På grund av min depression så har jag övervägt möjligheten att ta livet av mig. 
Jag föreställer mig hur jag slocknar, det jag upplever som jag upphör att 
producera material för existens i ett nu. Men... jag inser då att jag därmed 
inbillar mig att det finns ett jag utanför min materiella kropp. Ett jag utanför 
den arkitektur av nervbanor, plasma, kött och blod som upplever nuet och jag 
blir först förvånad och sen irriterad för jag tycker att det är en befängd tanke. 
När min kropp slutar existera så slutar jag finnas. Problemet är bara att 
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kroppen inte slutar existera, den byter bara skepnad, byggstenarna för min 
kropps arkitektur får nya uppgifter. Skulle jag med säkerhet slockna - dö? Vad 
har jag för garantier? Hur kan jag vara säker på att jag slocknar, att min 
upplevelse av presens verkligen avslutas? Var bor det jag som upplever nuet? i 
mina celler? I min hjärna? I atomerna eller molekylerna? Hur kan jag vara 
säker på att jag inte upplever varje enskild cells förruttnelse? Tar 
fosforatomerna, som byggde cellerna i mitt hjärta, med sig en del av min 
upplevelse av nuet in i sin nästa uppgift? Efter min död, kan det då finnas ett 
jag som upplever presens i ett fiskben? Hur kan jag vara säker på att mitt 
medvetande om presens inte ingår i en jättelik gröt av jord och vatten, eller att 
jag är medveten om förgasningen i krematoriet, hur mina atomer fängslas i 
atmosfären för att uppleva jorden uppifrån i eoner framöver? För så måste det 
ju vara om mitt medvetande är knutet till materien, eller hur? Jag kan inte 
vara säker på att döden skulle blåsa ut mig som en låga på ett ljus. 
 

JAG 
(Hösten 2012) 

Vid höstens början inser jag att skolan blivit ytterligare en plikt som måste 
in på schemat. Jag börjar även få uppdrag som reklamfilmsregissör och den 
första veckan har jag inspelning på natten och går sedan direkt från 
inspelningen till skolan. Jag märker att jag kan vara utan sömn i flera 
dagar. Det är inte så stor skillnad på att sova en eller två timmar eller inga 
timmar alls. 
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En bild från kursen ”Ritualistinen Teatteri” 
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DEN FÖRSTA RITUALEN - VÅREN 2013 

JAG 
(våren 2013) 

Skolan erbjuder en kurs om olika medvetandetekniker som en regissör kan 
använda sig av. Sex veckor undervisning i hypnos, Montague Ullmans 
Dream Group, Butoh och på slutet en helg i skogen med en djupdykning i 
arkaiskt medvetande och schamanistiska arbetsredskap. Under sista helgen 
i skogen händer det, någonting förändras och kan inte återgå till det 
vanliga. Vi gör två typer av ritualer. Den första dagen handlar om rening 
och den andra om att bjuda in det okända. 
 

DET ANDRA JAG 
Hon är inte medveten om potentialen av att möta mig. I vårkvällen ligger hon 
på en bergskulle och betraktar molnformationerna på himlen. Hon förbereder 
sig mentalt på vad det är hon vill göra sig av med. Hon faller in i en 
sömnliknande dvala och sjunker omedvetet ned i bergets mitt till en boning 
upplyst av stearinljus. Hon uttalar där sitt syfte att öppna sig för känslorna 
och bjuda in kärlek urskiljningslöst i vilken form den än kommer. 
 

JAG 
(våren 2013) 

Första natten blir Petra vår "kipu-tyttö". En uråldrig tradition där en 
individ offras för kollektivets välbefinnande. Man kan se mönstret i många 
traditioner där tanken är att den enskilda individens smärta representerar 
allas smärta. Åt henne ger vi våra offer utryckta i ord, ljud eller 
rörelsematerial och hon tar emot dem. Sedan för hon dem till bastun och 
bränner dem symboliskt i ugnen. Den andra natten ska vi möta det okända. 
De häller ljummet oxblod på mig. Jag ser på de andra som får vätskan hälld 
över sina kroppar. Nedsmetade i det mörkt purpurfärgade blodet möter jag 
deras gnistrande blickar i skymningsljuset. Jag känner doften av djur och 
känslan av varmt blod som koagulerar på min hud. Vi står ute på en ö i en 
lite sjö och måste våga oss över isen. Några av oss far igenom då våren gjort 
isen bräcklig och vi måste vada upp till skuldrorna genom det iskalla vattnet 
till andra sidan. Jag har hamnat i ett tillstånd av tremor, vet inte om jag 
skrattar eller gråter. De frågar om jag vill avbryta men jag vill fortsätta. 
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Varför avbryta nu när jag äntligen upplever något, när jag äntligen känner 
något. Frosten bränner mina fotsulor när jag vandrar genom skogen till min 
utvalda plats. Jag känner en inre eld fara genom mig som ilningar, som vore 
jag en atmosfär mellan himmel och jord en dundrande åsk-natt. Jag lever, 
jag vet att jag lever. 
 

I N N A N  M A N  G Å R  I N  I  E T T  I N R E  K O S M O S  
 
Portvakten står vid tröskeln. 
 

PORTVAKTEN 
Jag är tröskeln för vad man kan kalla sant och verkligt. Härefter går du in i en 
imaginär potential. Det här är Schrödingers låda där katten är död och 
levande på samma gång så länge man inte öppnar den - att jämföras med 
medvetandet så länge du inte frågar om dess ursprung. 

 
 

 

 
 

 

Ur ” Ett Drömspel” 
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V E R K L I G H E T E N  
 

JAG 
(Våren 2013) 

Vad är det, det där som rubriken så självsäkert refererar till? Verkligheten - 
jag kan bara betrakta den ur mitt medvetande, mitt subjektiva medvetande, 
aldrig genom något objektivt medvetande. Men borde jag ändå anta att det 
existerar ett objektivt medvetande som uppfattar verkligheten eller som är 
verkligheten? Annars vore det väl en verklighet som bara existerar i 
individers subjektiva verkligheter? Har medvetande om verkligheten 
någonting att göra med verkligheten överhuvudtaget? Vad är det jag 
egentligen upplever? Jag behöver en begriplig modell för verkligheten. 
Enligt den Platonska verklighetsindelningen finns två verkligheter. Den 
verkliga, faktiska, sinnligt uppfattningsbara verkligheten med eller utan 
medvetande och den mentala verkligheten som inte existerar på samma nivå 
av påtaglighet som den verkliga utan endast i medvetandet vare sig det är 
ett subjektivt medvetande eller ett objektivt. Den verkliga världen består 
grovt taget av fast form, flytande form, gasform och plasma. Man kan dra 
paralleller till Jord, Vatten, Luft och Eld. Eller det periodiska systemet om 
man trivs bättre med den modellen. Emellan allt det där flyter det ett 
samtidigt sammanlänkande och separerande medium. Det som bara 
observeras i sin frånvaro på kvantnivå - Eter, det femte elementet. Eller 
Higgs boson - tills vidare, då nästa vetenskapliga sensation omkullkastar 
gammal sanning. Existerar den mentala världen överhuvudtaget - annat än 
i huvudet på den som upplever? Eller på de som upplever tillsammans - det 
är frågans kärna. Kan den mentala världen upplevas av fler än en individ? 
Jag kan observera den mentala världens påverkan på den verkliga världen 
som uppfinningar, konst eller vetenskapliga framsteg. När – och var - 
händer denna transformation mellan en mental värld till verklig? Vad är 
dess katalysator? Jag kan förstås bara reflektera över mig själv. Som 
konstnär gör jag observationer i den verkliga världen genom mina fem 
sinnen. Mina känslor bestämmer hur jag förhåller mig till mina 
observationer. Därefter bearbetar jag materialet i en mental värld, där jag 
gör associationer, inre intuitiva kopplingar och gör en aktiv selektiv 
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sortering som jag tar till min uppmärksamhet. Ur kaoset av observationer, 
känslor och associativa mönster skönjs en ordning. Till slut kan jag 
reflektera över och komma till insikt om vad jag upplever genom en kognitiv 
process. Därefter uppstår magin. Den mentala världen förvandlas, kommer 
till uttryck som en skapelse i en eller annan form. Den mentala världen 
gjuter liv i det banala, verkliga och lyfter det över ensidigheten, en sten blir 
ett redskap, ett rörelsemönster blir längtan, en ekvation relativitetsteori. I 
själva verket verkar vi människor helst dela den mentala världen med 
varandra. En sten oupptäckt av ett subjekt är meningslös, men då den fått 
sin transcendentala uppgift - redskap - förenar det de subjektiva 
medvetandena omkring ett gemensamt ämne. Vår verklighet är vårt 
gemensamma påhitt. 
 

JAG TVIVLAREN 
Av vad är jag? Är jag bara en materiell manifestation – en gröt av atomer 
organiserade i blod, ben, muskelmassa eller finns det en aspekt av mig bortom 
det materiella? Är jag mer än fysisk materia? Största delen av min identitet är 
baserad på sådant som inte finns i minnen, förhoppningar om framtiden, 
fantasier. Hur kan jag veta att något av det är sant. En känd matematiker har 
sagt att till och med den euklidiska geometrin i vilket vi baserar hela vår 
matematiska utveckling bara existerar i en mental värld som i själva verket 
inte alls existerar i verkligheten. Verkligheten? – ett fruktansvärt kortlivat 
tillstånd. Det finns bara i ett absolut presens av - nu. Slutar jag att existera 
efter nästa nu? Nu syns bara som en kort gnista i ett oändligt kosmos, i 
brännpunkten mellan minne och förväntning. 
 

BARONESSAN SUSAN GREENFIELD 
Det är den 27 november 2012. Klockan är tio på morgonen och vi befinner oss 
på Universitetet i Melburne på det internationella seminariet om 
medvetandets neurologi. Jag är baronessan Susan Greenfield, en brittisk 
vetenskapskvinna som specialiserat sig i ämnet hjärnans fysiologi. Om hur 
hjärnan genererar medvetande. "Det finns inget som man kan kalla centrum 
för medvetandet. Medvetandet är ett resultat av indexikala mönster direkt 
tecknade i hjärnsubstansen genom intryck från det sensoriska systemet. Ur 
dessa spridda mönster knyter hjärnan ett nätverk av kopplingar ur vilket 
individens kognitiva känsla av själv konstrueras. Hjärnan bygger ett nätverk 
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av potentiella tolkningar av verkligheten som konstant justeras eller 
rekonstrueras allt eftersom individens upplevelse av verkligheten fördjupas. 
Den här insikten betonar vikten av interaktion med den naturliga världen 
annars kommer detta intrikata nätverk av identitet att förbli outvecklat och 
leda till förtvining av potentiella nervbanor. Det här betyder att individen inte 
kommer att kunna skapa adekvata kopplingar med den naturliga världen och 
förlorar förmågan att tolka sin verklighet korrekt, med ett resultat som i 
slutändan påverkar individens förmåga till medmänskligt engagemang på en 
djupare emotionell, intuitiv eller kognitiv nivå. En medvetandenivå som krävs 
för sant empatiskt beteende. 
 
 

 

 

Ur ”Offret” 
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DEN ANDRA RITUALEN - SOMMAREN 2013 

 
JAG 

(sommaren Kainu 2013) 
Allt förändras när jag ser flammorna stiga upp från min kropp och höljer 
mig i en brinnande dimma. Lågorna stiger långsamt som av en vänlig eld 
och flammar i ett blåaktigt, ljust skimmer. Händerna skapar slingor av 
dimma när jag för dem framför mig. Ur skinnet på fingertopparna gnistrar 
det som av små elektriska urladdningar. Hjärtat är fyllt av en passion som 
inte får utlopp och jag känner hur lusten river och vrider sig ur underlivet 
upp genom ryggen som en brännande ilning. Det är kallt, jag andas tungt 
och andedräkten bolmar ut i sommar natten. Blommorna borta på fältet har 
frusit av en tillfällig köldknäpp och kommer att vissna av chocken när solen 
går upp. Jag står klädd som om jag hade ett bröllop med naturen, i svart 
klänning, barfota och med en krans av ängsull och malört på huvudet. Jag 
väntar i åtta timmar och ur kylan från marken stiger det en inbillad orm 
som kryper upp längs min arm och biter sig fast i min axel. Ängsullen på 
träsket framför mig darrar som ett förväntansfullt sällskap. Någonting 
väntar på mig. Någonting har tålamod och väntar på mig. Någonting ger 
sin väntan på mig till känna genom mig. Jag är helt oförberedd. Jag vet att 
jag är där jag ska vara. Jag vet inget om vad som händer, utom att jag 
väntar. 
 

E F T E R  D E N  A N D R A  R I T U A L E N  -  H Ö S T E N  2 0 1 3  
 

DET ANDRA JAG 
Jag ger henne en liten glimt in till andra sidan. Drömmarna kommer först, 
dem har hon ännu inte förringat och gjort narr av, där kan jag nå henne. 
Drömmar, farligt exakta, omöjliga att avfärda. Ändå vistas de hos henne bara 
under natten och genom vaga minnen under dagen. Men hon tappar garden 
och börjar lyssna. Jag ger henne drömmarna och hon börjar nysta, sakta, 
sakta går något upp för henne. Därefter kommer det okända vilda plötsligt in 
och hon hinner inte stänga dörren i tid. Hon möter en människa som hon 
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förbehållningslöst förälskar sig i. Låt oss kalla honom Ianus, som den 
romerska guden för portaler och nya öppningar. Ianus är passion, Ianus är 
eld. Förälskelsen river ut dörren med hänge och allt och porten står sen 
vidöppen. Allting kommer in på samma gång, allting far ut utan sortering. 
Hon faller okontrollerat, skakar i hela kroppen, gråter för att hon känner, 
njuter och skrattar allt på samma gång. Det är då hon ser mig för första 
gången. Jag är kärleken den ohämmade villkorslösa. Ianus är fysiskt verklig 
men kärleken som vaknar i henne - det är jag. Han är bara stigen men jag 
skapar tyngdlösheten som hon utan eftertanke låter sig falla ned i. Jag snurrar 
som ett oväder, som en cirklande orm, som virvlarna av turbulens, som en 
cyklon - obegränsad. Ianus öppnar bara dörren och hon möter kärlekens kaos. 
 

JAG 
(Hösten 2013) 

En dag i början av december sitter jag på soffan i vårt vardagsrum och 
stirrar in i den tomma grå väggen. Jag hade just sett  Andrej Tarkovskijs 
"Offret" och faller efter filmen in i mina tankar. Då uppstår det ett optiskt 
fenomen. Ljuset som faller på väggen börjar spraka, leva och snurra runt. 
Det urskiljer sig genom ljuskontraster. Jag ser magenta och grönt och det 
antar en form som en levande virvel som snurrar runt av och an i olika 
riktningar. Om jag tittar tillräckligt länge öppnar sig ett hål i mitten. Det ser 
ut som om jag far igenom en tunnel. I något skede förvandlas bilden till ett 
landskap eller ett ansikte eller djur. Det är som om en inre projektor 
projicerar en stumfilm framför mig på väggen. Fenomenet återkommer 
regelbundet under två år. Min perceptionsförmåga snedvrids. Det är som 
om alla mina sinnen amplifieras och fungerar på full volym. 
Selektionsförmågan slås plötsligt ut. Ibland trasslar sinnesintrycken in sig i 
varandra. Jag upplever hur jag kan höra genom min känsel eller så ser jag 
ljuden i form av abstrakta eller figurativa mönster. Jag märker hur hela 
kroppen reagerar kinetiskt på känslointryck. Jag har sedan barndomen haft 
kopplingar mellan sinnena, färger på bokstäver, på ord och siffror visuella 
eller kinetiska upplevelser av musik men jag kan inte längre sätta någon 
gräns för inlevelsen. Jag försätts i tillstånd som jag inte känner igen mig i. 
Mötet med omvärden blir överväldigande då varje enskilt intryck blir till en 
detonerande sinnesmissil. Jag försöker stänga av, sluta ta del av flödet och 
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blir ibland kvar inne med min vägg som känns tyst och trygg trots att den 
ibland uppvisar både demoner och katastrofer. 

 
 

 
 

Ur ”Offret” 
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CEREMONIN  

 

A T T  S T Ä R K A  R E L A T I O N E N  M E L L A N  M I G  O C H  
V E R K L I G H E T E N  
 

ANDREJ 
Hon fastnar för inledningen i min film "Offret" där Alexander funderar kring 
ritualens förmåga att organisera tid och rum. Där han ställer sig frågan om 
organisationen av tid och rum i det lilla även påverkar organisationen av tid 
och rum i ett större perspektiv. Kan man genom ritualen kultivera en relation 
med något större? En ritual ordnar evigheten mellan inledning och 
avslutning. Genom en väldefinierad intention påverkar man en potential för 
en händelse direkt genom ritualen, trots att ritualen i sig är en indirekt 
kontakt till det man vill påverka. 
 

JAG 
Jag är inte troende som du och har svårt att förhålla mig neutralt till ditt 
begrepp "något större". Är det i själva verket "något mindre"? Så litet att det 
motsvarar en oändlighet att få grepp om dess enskildhet? Att det finns ett 
oändligt antal av den där lilla enskilda enheten redan i intervallen av ett och 
två, för att osökt referera till Cantor. Att vi som individer är fyllda av ett 
oändligt antal av den lilla enskilda enheten. Eller går det ens att urskilja den 
där minsta beståndsdelen ur oändligheten? Borde jag hålla med dig? Är den 
lilla enskilda enheten egentligen ett till ett med oändlighet? 
 

D E N  T R E D J E  R I T U A L E N  -  F Ö R S T A  M A R S  2 0 1 4  
 

JAG 
Den tredje ritualen jag gör är en dialog med eld. Jag såg en ovanligt stor 
tudelad gammal gran på en promenad som tilltalade mig och som fick mig 
att tänka på mina rötter. Att jag egentligen inte känner att jag har några, 
varken till en plats eller till människor. Genetiskt kan jag härleda rötterna 
till mina föräldrar men emotionellt så har jag alltid haft känslan av att de 
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egentligen inte var mina riktiga föräldrar. Tre dagar före ritualen så vaknar 
jag av en mardröm. En demonliknande gestalt dyker upp och hotar mig med 
sina långa knotiga armar vars händer och fingrar är som långa vassa 
grenar. Gestalten tar med sig en gisslan in i en gammal telefonautomat, en 
sådan som brukade finnas runt om i staden innan alla fick mobiltelefoner. 
Där inne perforerar demonen sin gisslan med händerna och kramar sönder 
kroppen helt och hållet. Demonen liknar på något sätt granens väsen så som 
jag upplevde granen vid första mötet och jag tänker att det här är en 
prövning av mitt mod. I ritualen klättrar jag naken upp och sätter mig i 
förgreningen av dess två jättestammar. Jag väntar i marskylan och känner 
hur samma väsen närmar sig. Jag känner hur rädslan vill ta över men jag 
sitter kvar så länge jag tror att mina frusna armar och ben fortfarande 
klarar av att klättra ner. På väg ner river mig granens hundratals 
utstickande sylvassa grenar mig blodig och väl nere på marken ber jag om 
lov att äta av dess rötter. Därefter ställer jag mig naken i en ring av eld i 
fullmånens sken. Jag står där i flera timmar utan att förstå hur lång tid som 
går. Dagen efter ritualen sitter jag och betraktar alla tänkbara scenarier 
hemma på väggen. En insikt börjar formas. Jag måste sortera min dialog 
med verkligheten utifrån de klassiska elementen Jord, Vatten, Luft, Eld och 
Eter. Ursprunget till tanken är en hobby jag haft där jag studerat Ayurveda. 
Elementen blir ett ideal i den mentala världen, precis som grundformerna är 
det för geometrin. Elementen utgör en dynamisk bas för sortering av 
intrycken jag får från den verkliga omvärlden och intrycken jag får från 
hallucinationerna och de inre resorna. Ett kognitivt system som reder ut och 
länkar de saker som hör i hop så att inte allt ska snurra omkring huller om 
buller som en osorterad mängd fakta som inte leder till någon insikt. 
Uppgiften är att knyta de sensoriska, emotionella, intuitiva och kognitiva 
upplevelserna till en karta över det mentala landskapet och på så sätt samla 
mig och återfå balans. 



 25 

 

 
 
 

Ur ”Offret” 



 

 
26 

JORD  

  

Ö P P N A  M I N A  S I N N E N ,  M I T T  S E N S O R I S K A  
S Y S T E M  
 

JAG 
(Våren 2014) 

Tillbaka till grunderna. Min perceptionsförmåga är överhettad. Gäller 
samma system för tolkning av den naturliga världen även för den mentala 
världen frågar jag mig? Är det som är enskilt i verkligheten ideal i den 
mentala? En katt i den verkliga världen är den enskilda, verkliga, 
individuella katten jag såg i skogsbrynet igår klockan X. En katt jag ser i den 
mentala är ett ideal som representerar kvaliteten katt. Hur vet jag vad som 
är kvaliteten katt? 
 

JAG JORD 
Jag måste observera allt, samla ordna. Jag måste jobba hårt på mitt 
kunskapsarkiv. Jag är jord, materia, tredimensionell i fast form. Jag föds. Jord 
är att bli mottagen, jord är flocken. De ger mig ett namn – ett enskilt och ett 
för min tillhörighet. Jag rör mig som en andel av många individer. 
Individualitet delas av hela kollektivet. Min framgång är allas framgång min 
skam är allas skam. Jord är näring. Min hälsa heter effektiv kompostering. Jag 
måste börja från grunden. Allt jag äter leder antingen till ineffektiv eller till 
effektiv kompostering. Skiten ska skitas ut, annars blir det som är kvar i 
tarmarna mylla för bakterieflora och virus. Doften är det första som leder mig 
rätt. Näsa och anus hör i hop. 
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D E  K O G N I T I V A  R E D S K A P E N  
 

JAG 
(Sommaren 2014) 

Efter en period av att de mentala bilderna fått flöda fritt, komma och gå som 
de vill, hittar jag tekniken för att hålla upplevelserna i ordning.  Jag får 
ytterligare undervisning i Schamanistiska verktyg hos en organisation i 
södra Sverige. Metoden är att formulera en tydlig fråga innan arbetet 
påbörjas och att medvetet åkalla de koncept i den mentala världen som kan 
hjälpa mig att besvara den frågan. Det är en kognitivt disciplinerad metod 
som leder associationsimpulsen i en specifik riktning. Det är även ett system 
som hjälper till med bearbetningen av upplevelserna efter resorna. Jag 
måste tygla flödet och lära mig rikta det. Någonting vill komma till uttryck 
och lämnar mig inte, men om jag lovar att ge det en mental ram så 
överrumplar upplevelserna mig inte på samma sätt. Jag tränar mig att falla 
i dvala och låta bilderna komma och ger dem också en gräns för när jag vill 
att de ska sluta. Jag ger bildflödet en plats i tid och rum ordnar in det under 
systemet av en rutin. Teknikerna är tusenåriga. Genom trumman sjunker 
jag in i dvalan och genom trumman kommer jag ut ur den. I dvalan låter jag 
allt komma okontrollerat som det vill. Jag observerar om jag faller, flyger 
eller om jag bara går iväg - de tre grundläggande nivåerna för navigation i 
den mentala världen. Upplevelsematerialet kommer till mig på ett sätt som 
liknar dröm. Men de kan även uppstå som de filmer som projicerats på släta 
ytor, något som jag i brist på bättre begrepp måste kalla för hallucinationer. 
Jag ser på stumfilm. Det börjar som en snurrande virvel, en turbulens, som 
sedan blir till en tunnel som skiftar skepnad till naturalistiska bilder. 
Detaljrika vackra bilder. Jag är ofta imponerad av bildvinklarna och de 
fantastiska åkningarna över landskapen, något som jag som filmregissör 
bara kan drömma om då finansiering sällan räcker till. Jag kan observera 
att en del av materialet består av djur eller okända människor runt om i 
världen realistiskt återgivna. Det andra typen av material är människor jag 
känner och de miljöer de skulle kunna befinna sig i. Den tredje typen av 
material är fantasibilder av gestalter groteska, eteriska och ibland hotfulla. 
Men jag har inga parametrar som kan hjälpa mig att sortera materialet till 
något koherent. Djuren brukar jag förstås slå upp och läsa om. Men 
landskapen och människorna har jag inga nycklar till så vida jag inte 
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känner igen mig. Den första bild som snurrade på väggen var en dynamisk 
åkning genom en massgrav någonstans i Afrika. Jag såg hur man kastade 
ner kropp efter kropp, hur de som kastade var klädda i blåa dräkter. Någon 
tid senare började bilderna från det Eboladrabbade Västafrika dyka upp i 
media och de verkade påtagligt lika dem jag sett. Det vill säga, bilderna jag 
såg i media påminde mig känslomässigt om innehållet i de bilder jag sett i 
mina hallucinationer. Inte att de var samma bilder. 
 

DEN RESANDE 
Jag undrar vad som händer med mig. Varför ser jag det inte men känner så 
tydligt hur det ur händerna läcker något som om jag håller på att tappas på 
kraft. Ibland hoppar det in något som en stöt som far genom kroppen och får 
vissa kroppsdelar att rycka till och så den där känslan av ludd som om jag har 
på mig ett par lurviga ullhandskar. Jag ber om insikt att se bättre vad det 
betyder. Jag lägger mig ner i dvala och sjunker omgående nedåt ner i mullen 
där jag börjar kravla och gräva, levande begravd, utan att komma någonvart. 
Då kommer det en mullvad till mig och tar mig i sin hand som om jag vore lätt 
som vatten som sipprar genom myllan. Mullvaden tar mig med till sin 
jordkula och sätter sig mitt emot mig. Vi sitter tysta en stund men så frågar jag 
honom om han kan hjälpa mig. Han svarar inget och jag fortsätter trevande. 
Av någon anledning väljer jag orden se och insikt och förstår lika snart som 
jag uttalat dem, att mullvaden ju är blind. Han svarar inte heller på min fråga 
men kommer närmare och kryper tillslut in genom min vänstra näsborre. Jag 
upplever hur mullvaden kryper genom mitt kött och gräver ett helt nätverk av 
gångar innan han kommer ut ur näsan igen. Jag tackar honom och återvänder 
upp. 
 

JAG 
(Hösten 2013) 

Jag kan ställa mig frågan på två sätt antingen: 1. Vad vill mullvadens väsen 
säga mig genom att väcka dess kognitiva nätverk av associationer i min 
hjärna? Eller 2. Vad vill jag säga mig genom att associera till 
konceptklustret för den ideala mullvaden i min mentala värld? Då jag i 
dvalan möter mullvaden, hämtar jag då svaret på min fråga om hur jag 
bättre kan se vad det är som händer med mig, genom att dyka ned i ett 
subjektivt kunskapsarkiv som bara innehåller mina egna erfarenheter och 
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konstruktioner eller dyker jag ner i ett objektivt kunskapsarkiv som 
innehåller all tänkbar och otänkbar information oberoende av 
begränsningarna av mina egna erfarenheter? Kan jag ha vetskap om något 
jag inte upplevt, läst eller hört? Varför kom jag överhuvud taget att tänka på 
mullvad? Senaste årens genforskning antyder en möjlighet att gener även 
innehåller minne för erfarenhet. I epigenetisk-beteendeforskning har man 
kunnat studera hur ett visst beteende kan nedärvas. Jag observerar att 
bilden mullvad dyker upp i mitt huvud och imponeras av den fria 
associationens slagkraft. Jag funderar på mullvadens blindhet, hur 
mullvaden ändå alltid hittar sin väg till näring genom den svarta myllan 
genom känseln. På min önskan om visuell bekräftelse för vad jag känner i 
mina händer ger mullvaden en indikation om att jag helt enkelt ska lita på 
min känsel snarare än på vad jag ser? 
 

PAUL FEYERABEND 
Jag är så djävla förbannad så föreställ dig att jag står och skriker, trots att jag i 
den stund du möter mig talar i en alldeles vanlig samtalston. Det är omöjligt 
att göra en sanningsenlig beskrivning av vetenskap och därmed kan man 
heller inte skapa en metod för att skilja på vad som är produkten av vetenskap 
från icke-vetenskap så som till exempel myt. Mitt namn är Paul Feyerabend 
och i min bok "Against method" konstaterar jag att vetenskapen inte endast 
innehåller fakta eller konklusioner av fakta utan även idéer, tolkningar av 
fakta, problem skapade i konflikten av tolkningar, misstag och så vidare. Vid 
närmare studier så finns inga nakna fakta alls utan varje fakta som når vår 
kunskap har alla betraktats ur ett visst perspektiv och är alltså alla filtrerade 
genom en mental verklighet. Få verkar förstå skillnaden mellan åsikter och 
sanning. Vad håller jag för sant? Vem lyssnar jag på för sanningen? Var finner 
jag den? Auktoriteter för sanningen, böcker experter, media? Vems sanning 
ska jag välja? Vilken vetenskap har rätt och levererar den mest begripliga 
beskrivningen av verkligheten? Vetenskapen är som ett detaljrikt 
observatorium som levererar data men har inte lyckats grunda sin data i 
visdom som kunde ge mig en känsla av mening. Sanningen är att sanningen 
korrumperas framför våra ögon. Vetenskapen blir uppköpt av multinationella 
företag. Finns det något sådant som objektiv sanning? Sanning är något man 
tar patent på och säljer dyrt. De som erbjuder sanningen verkar ha en agenda 
om investering och nästlar in våra sinnen i ett nät av fantasier och rädslor så 
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att vi blir duktiga konsumenter. Hur upplever vi verkligheten egentligen? Vårt 
högt utvecklade samhälle grundar sig i inbillade värden skapade av fantasier, 
hopp, drömmar eller rädslor. Materialistiskt behov är ett hopp om något 
bortom det materiella, en stor bil ger mig status, nagellack gör mig vacker, 
tvättmedlet renar mina lakan, en försäkring tar hand om mig. Inbillade 
förväntningar förbundna i materiella objekt bär på en energi som håller våra 
sinnen i förtrollning. Vi går omkring i en inbillad värld. Vi vet att vi inte tror, 
men vi tror ändå på vetandet. Vad som förefaller vara ett resultat av rationellt 
tänkande - bemästrat av språket genom existensen av en rikt artikulerad 
perceptuell värld och vår logiska förmåga - beror i grunden på effektiv 
indoktrinering. 
 

 
 

 
 
 

Ur ”Ett Drömspel” 
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P L A N E R I N G  A V  S L U T A R B E T E T  
 

JAG 
Jag vill kräkas av tanken på att försöka summera känslorna jag haft under 
planeringen av slutarbetet. Det började redan första terminen i skolan när 
jag var i kontakt med S-linjens professor Dick Idman för att presentera min 
idé för en uppsättning av antingen Andrej Tarkovskijs "Offret" eller August 
Strindberg. Han lät mig förstå att det främst berodde på om eleverna ville 
arbeta med mig eller inte. Så jag tog kontakt med eleverna i årskurs två per 
e-mail där jag bjöd dem till en träff efter skolan. Jag ville berätta om mig 
själv och mitt arbete i hopp om att vi kanske kunde arbeta tillsammans 
framöver. Det mailet besvarades omgående av Dick där det stod att jag som 
elev inte har befogenheter att igångsätta samarbeten för det var något man 
gjorde på fakulteten. Tonen i brevet var auktoritär och gav en signal åt 
eleverna att det inte var önskvärt att samarbeta med mig. En handfull elever 
dök ändå upp på mötet men i en atmosfär av att de gjorde något som var 
emot reglerna. En möjlighet vore att göra barnteater ihop men även den 
möjligheten sköts i sank av orsaker som jag inte har vetskap om. Inför det 
sista femte året planerar eleverna ett flertal produktioner men visar inget 
intresse för ett samarbete - inte ens ett möte där de kunde gett mig en chans 
att presentera mina idéer. Som genom en kupp fick Maarit Ruikka, 
professorn på Regiprogrammet, till stånd ett samarbete mellan mig och 
följande svenska årskurs genom klassikerprogrammet. Jag skulle dock inte 
inbilla mig något, för Dick kom fram ett flertal gånger innan sommaren, för 
att upplysa mig om att klassikerkursen var frivillig och att man inte kunde 
vara säker på att eleverna skulle välja den. Jag bearbetade texten men gick 
hela tiden omkring med en oro om att klassikeruppsättningen inte skulle bli 
av för att ingen kommer att vilja jobba med mig. Oron visade sig vara 
onödig. Sex otroliga skådespelare, Klara, Liisa, Minni, Ole, Alex och Wille 
kom till min uppsättning av Ett Drömspel och det blev en fantastisk 
föreställning tillslut. 
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Ur ”Ett Drömspel” 

 
 

S E N S O R I S K  Ö V E R K Ä N S L I G H E T  
 

JAG 
(Våren 2015) 

Tuomo, mina barns far och jag har haft ett öppet förhållande i tre år och han 
har haft många relationer med intressanta och härliga kvinnor. Vår relation 
i sin tur torkar ut. Jag upplever det som om han söker sig bort från mig 
snarare än något annat. Varje dag får jag impulser som far igenom kroppen 
som elektriska laddningar och som försätter mig i ett tillstånd jag skulle 
beskriva som magnetiserat. När jag rör vid andra så upplever jag pulser 
eller tryck i händerna. När jag försöker tala om upplevelserna med Tuomo 
eller frågar honom om han känner något när jag stryker mina händer över 
hans kropp blir han irriterad. Först och främst känner han ingenting, säger 
han, dessutom är han inte intresserad av den idiotiska tanken att mina 
händer skulle innehålla något övernaturligt. Jag tystnar och slutar röra vid 
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honom eftersom han uttrycker att han inte tycker om det. Det jag upplever 
känns inte övernaturligt. Det känns påtagligt och konkret. Jag blir mer och 
mer depressiv. Känslan av avskildhet ökar. Jag har lyckats ordna bildflödet 
med de schamanistiska teknikerna men känslan av elektricitet kommer och 
går opåverkat och får mig ur balans. Under våren efter Drömspelet flyttar 
Tuomo och jag isär. 
 

DEN RESANDE 
Jag gör en resa till jord för att be om kraft att kunna genomföra slutarbetet. 
Jag faller ner på ett berg och känner att jag är i rörelse. Jag ligger på en myras 
rygg och den bär mig in i stacken där den kastar av mig. Jag frågar myran om 
den kan hjälpa mig med kraft till min arbetsbörda. Han betraktar mig under 
tystnad och sätter sen ett av sina smala ben på min bröstkorg. – Lyssna! Jag 
är tyst en stund men hör ingenting. Så tränger det fram en svag ton och jag 
identifierar tonen som ett A. Jag frågar myran om det är något jag kan göra 
för den och han ber mig tvätta sin rygg. Så jag rengör myran och polerar hans 
bärnstensfärgade kropp tills den glöder i mörkret. 
 

JAG 
(Sommaren 2015) 

Jag mäter tonhöjden för mitt normala röstläge och konstaterar att den 
ligger vid A3. Jag längtar ut ur ensamheten. Jag önskar att jag delade en 
"klan" av likasinnade konstnärer som tillsammans skapade något större än 
det som de enskilda individerna skulle skapa på egen hand. Så som myrans 
osjälviska medskapande för kollektivets välbefinnande. I slutet av sommaren 
frågar jag om Klara och Liisa, som var med i Drömspelet, även vill delta i 
mitt slutarbete. Efter lång förhandling så går Dick med på att låta dem 
ersätta eget arbete med mitt projekt. 
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VATTEN 

 

Ö P P N A  M I N A  K Ä N S L O R  
 

JAG 
Hur blir vatten metafor för känsla? Jag läste att det limbiska systemet i 
hjärnan är det som styr våra känslor och hur vi hanterar sociala relationer. 
Det limbiska systemet stimuleras av känslorna från impulserna som 
kommer från vårt sensoriska system. Det sätter igång produktionen av olika 
typer av hormon. Hormonerna sköljer genom hjärnsubstansen i vågor och 
stimulerar i sin tur konstruktionen av nätverk som binder de sensoriska 
upplevelserna med de inre associative upplevelserna. Tillsammans bildar de 
ett unikt kognitivt nätverk som till slut formar min identitet. 
 

JAG TYNGDLÖSHET 
Vad är känslan av evighet? Vad är känslan av tomhet? Vad är känslan av 
överallt? Vad är känslan av vatten? Vad är känslan av lust? Vad är känslan av 
din kyss? Vad är känslan av din saliv i min mun? Vad är känslan av ditt kön i 
mitt? 
 

JAG SEGLARE 
Om allt är materia så skulle mitt medvetande också vara det. Är mitt 
medvetande så finkornigt att det sipprar in genom materien som ett osynligt 
hav? Är mitt medvetande en odelbar aspekt av något tunt material som 
strömmar genom allting? Kan mitt sinne navigera genom havet och där 
upptäcka andra aspekter av medvetande flytande i verkligheten? Genom ett 
sjökort med de rätta orden kan jag då finna dessa öar av okänd energi? Har 
naturen redan sänt mig flaskpost när jag simmar fritt i mina drömmar och 
visioner? 
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Ur ”Offret” 

 

D R Ö M G R U P P  M E D  L I I S A  O C H  K L A R A  O C H  
M Ö T E T  M E D  J A A K K O  
 

JAG 
(Sommaren 2015) 

Jag återser Jaakko först i en dröm. Jag ringer upp honom och vi träffas. På 
något sätt känns det som om Jaakko har med mitt projekt att göra även om 
jag i det skedet inte riktigt vet vad. Tillsammans med Liisa och Klara har vi 
startat en drömgrupp. Jag föreställer mig att vi genom att dela 
drömmytologi med varandra hittar redskap för att hantera oförställdheten i 
det material som kommit till oss utanför ett kognitivt filter av vaket 
medvetande. Att ge oss trygghet att bearbeta materialet utan att vara rädda 
för att det direkta i drömmarna är något farligt eller privat. Att se 
drömmaterialet för vad det är - ett djupare mänskligt mytologiskt uttryck 
för en mental verklighet. Jaakko blir intresserad av vårt arbete och kommer 
med i vår drömgrupp. 
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JAAKKO DRÖMMAREN 

(Jaakkos dröm, så som han berättade den) 
Jag drömde den här drömmen för 26 år sedan när jag var 8 år. Det är kväll. 
Det pågår ett krig som vi flyr från någonstans i en finsk skog. Vi finner ett 
ställe att fly in i. Vi går in i en stor rund stenbumling, det kunde vara en 
bunker av cement, men det känns som att vi är inuti en väldig sten. Jag är där 
inne i stenen tillsammans med min familj, min far är där och min mor och 
mina två systrar och så min bror. Min far är 38 år, min mor är 38 år och jag är 
8 år i drömmen - som vi var då. Min far har mustasch och lila T-shirt med 
knappar. Vi är inne i stenen och det är mörkt. Utanför finns ett krigsfält av 
gräs mellan två kullar. Soldaterna är klädda i röda och blå uniformer från 
Napoleontiden, en scen från tidigt artonhundratal. Plötsligt öppnar min far en 
pytteliten dörr. Ett skarpt ljus flödar in och han går ut på fältet trots att det är 
mitt i skottlinjen. Jag drabbas av panik och följer efter min far ut på fältet för 
att se till att han inte skadas och för att dra honom tillbaka in där det är tryggt. 
Men därute träffas jag i magen av en kula och mina tarmar och allt kommer 
ut, min urinblåsa, till sist står jag med mitt eget hjärta i min hand och jag 
tänker att nu ska jag dö. Det finns inget som kan hjälpa mig längre. Allting 
slocknar omedelbart. Det är kolsvart och jag fortsätter tänka "så här är det att 
vara död. Ingen är här. Jag känner ingenting. Inget samband. Intet, tomhet, 
mörker. Jag drabbas av en ännu större panik och det finns ingen utväg. 
Ångesten växer sig så stark att jag vaknar upp. 
 

DEN RESANDE 
Jag tar en fossil i min hand och tunneln börjar snurra och suger mig in i sig. 
Jag landar i en glänta på en äng med gräs och vilda blommor. Jag vandrar 
planlöst omkring bland långa aromatiska örter tills jag känner två par händer 
fatta tag i mina skuldror. När jag vänder mig om möter jag två fruktansvärda 
gestalter. De verkar vänliga och paniken lägger sig. Den ena gestalten är mörkt 
grå och den andra är mjölkvit och de presenterar sig som den mörka och ljusa 
snäckan jag har på mitt bord. De tar mig i handen och leder mig på en väg. 
Vägen leder in under havet som vilar på en snäcka. Där under havet möter jag 
en kvinna i seleniumfärgad klänning.  Hon berättar att hon lever mellan hav 
och land och visar mig runt i sitt hus. Jag tackar henne för att hon visat mig 
sitt hem och reser tillbaka genom virveln. 
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Till vatten: den andra resan. 
 

DEN RESANDE 
Jag vaknar upp på morgonen med en känsla av att vatten kallar. Jag tar 
snäckan i handen sätter mig på stolen i köket och sluter ögonen. Snart faller 
jag genom en cyklon som släpper ner mig i ett öde landskap. Jag står upp. Det 
är dammigt och torrt med en mörk himmel ovanför. När jag ser på stjärnorna 
upptäcker jag jorden och förstår att jag måste vara på månen. När jag ser 
jorden på ett sådant avstånd drabbas jag av en oändlig känsla av ensamhet. 
Det återkallar ett minne av då jag vid ett och ett halvt års ålder anlände till 
Danmark till en okänd släkting dit mina föräldrar sänt mig för att kunna 
avsluta medicinstudierna i Reykjavik. En krypande sorg klättrar upp genom 
min kropp och jag brister i gråt. Avståndet mellan mig och någon annan 
mänsklig varelse därborta på jorden är oöverskridligt. Hur ska jag klara mig 
helt ensam? Jag börjar vandra genom det tysta landskapet till jag ser månens 
skuggsida krypa närmare och är på väg att omsluta mig med en kyla som 
fryser ner varje atom till den absoluta nollpunkten. Just i det ögonblicket sugs 
jag upp av en okänd kraft som visar mig ett nytt perspektiv. Månen och jorden 
ligger nu närmast varandra jämfört med de andra himlakropparna. Jag ser 
hur månen och jorden är evigt förbundna. Vad som än händer är jorden 
förbunden till månen med ett osynligt band. Cyklonen sänder mig tillbaka till 
stolen i köket. Då drar två starka armar mig in i virveln igen. Kvinnan i den 
seleniumfärgade klänningen bjuder mig till sin terrass under oceanen. Jag har 
fortfarande en kall klump av sorg i halsgropen så hon sticker in sin hand i min 
mun och lirkar ner klumpen. Hon trycker ut min navelsträng och jag upplever 
hur jag föds ur min mors livmoder, hur man klipper min navelsträng och 
lägger mig på min mors bröst. Kvinnan under oceanen tar mig i sin famn och 
jag känner mig tryggare. Jag ser på ängen utanför och lyssnar till 
regndropparna som faller från havets kant. 
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JAG SPRÅKSURFAREN 
Mitt namn är Anna Maria. Jag har rötter i från Island, Danmark och Sverige 
och talar alla de tre språken flytande. Jag har även läst engelska, franska, 
tyska och forngrekiska i skolan. Jag kom hit till Finland för tjugo år sedan. 
Under min process med att lära mig finska har jag observerat ett 
återkommande fenomen. Jag kan konstatera att jag är språksurfare. I ett 
samtal med en finskspråkig så glider jag fram på ett momentum av en mening 
utan att veta om vågen kommer att bära eller bryta. Jag är medveten om att 
jag inte har det givna ordet för att avsluta meningen. Jag talar med en tydlig 
bild i huvudet och då själva ordet borde komma så brukar den jag talar med 
reagera på den kortvariga toppen av tvekan och gärna fylla i med det rätta 
finska ordet. Jag brukar, som de flesta, se orden som bilder men knyter dem 
även till en känslomässig upplevelse som betecknas av en färg. Det finska 
ordet "maailma" - värld, är rött och vitt för att det innehåller M- och A-ljud 
och det är också en bild av ett landskap med jord (maa) och himmel (ilma – 
som egentligen är luft) förenade vid horisonten. Jag tycker även om att knyta 
ihop ord på ett språk med ord på det andra som är besläktade på ett eller 
annat sätt. Det finska ordet "heimo" som betyder klan, ett socialt 
sammanhang där människorna är knutna till varandra genom en förenande 
kraft oftast genetisk men även kulturell. Det ordet jämför jag med "hemma" 
på svenska och "heimur" - värld på islänska. I det här skedet har begreppet 
"värld" från att ha varit ett obefolkat landskap plötsligt berikats med ett 
sammanhang, en förenande kraft, gemenskapen mellan människor, djur och 
växter. Att namnge något är att väcka dess kraft i medvetandet. Först så 
förnimmer jag ett fenomen med mina sinnen, dess energi stimulerar 
nervväxten i min hjärna och den energin ger jag ett namn. Att namnge något 
är att kalla kraften ur den energin till mitt sinne. Ett ord uttalas men kan bara 
uppfattas i direkt anknytning till den kraft ordet väcker. Ordets kraft måste 
justeras för att passa in i kommunikationen. Språk är bara en aktiv 
förhandling inget finit. Vad händer om jag inte engagerar alla de sensoriska 
systemen vid inlärning, utan bara lär mig orden från en gloslista? Jag får då 
kraftlösa ord som inte väcker några större nätverk i hjärnan som kan 
stimulera energi. Bristen på emotionellt engagemang i utländska ord visar sig 
i emotionell och intuitiv kraftlöshet när orden kommuniceras. Det kräver en 
hög nivå av empatisk förmåga av dem jag talar med. De måste vilja förstå 
vilket gör dem uppfinningsrika och medkännande. Jag har märkt att min nivå 
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av finska är dynamisk. Den beror helt på den jag talar med. Om jag talar med 
någon som är emotionellt engagerad och vill förstå så flyter mitt språk som en 
obruten ström. Orden som fattas fylls i av mottagaren. Ibland däremot hakar 
min finska upp sig, orden kommer inte eller leder fel. Varje mening jag säger 
faller platt till marken och studsar inte tillbaka som i ett bollspel. Då brukar 
jag tänka att den jag talar med antingen inte vill förstå mig eller så tänker jag 
att personen har brister i sin förmåga till ett djupare emotionellt engagemang. 
 

 
 

 
 
 

Ur ”Ett Drömspel” 

 

E N  P A S S I O N  S O M  A L D R I G  N Å R ,  E N  K Ä R L E K  S O M  
A L D R I G  F I N N E R  
 

JAG 
(våren 2015) 

Det har gått två år sedan allt förändrades. Sedan jag började känna något 
igen. Jag kan inte sluta hoppas på att mannen som öppnat mitt hjärta ska 
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komma till mig men det är förgäves. Ianus ger mig ibland hopp, 
uppmuntran, löften men aldrig verklig närhet och tillslut har jag ingen 
självkänsla kvar. Hjärtat står vidöppet med Ianus gravgrävares spade 
nedstucken vid sidan. Ouppnåbar kärlek måste man bara pina sig igenom. 
Jag hittar ingen balans. Allt runt omkring mig känns fjärran, som om alla 
vill mig något ont. Vid två tillfällen i skolan upplever jag kollaps. Båda 
tillfällena är då jag uppfattat situationen som orättvis, att jag försökt 
behärska en stark vrede som bubblat upp. Båda tillfällena försatte mig i ett 
tillstånd av kataplexi, musklerna sviker mig och jag faller ihop, hjärtats puls 
ökar extremt och därefter snurrar hela cyklonen framför mina ögon som en 
sugande tornado i vilket medvetandet far in i. Jag tvingar mig att gå till 
skolan trots att jag har den obehagliga känslan av att ingen talar med mig. 
Eller är det bara så jag upplever det? Hela verkligheten känns som en 
illusion. Jag har dock flera gånger i livet blivit utsatt för mobbing, så det är 
inte omöjligt att min känsla grundar sig i fakta. 
 

JAG CYNIKERN 
Många av oss förväxlar kärlek med valuta. Som om kärlek är något materiellt 
som rör sig från avsändare till mottagare som ett medium för cirkulation. 
Kärlek är en investering i ens nästa och mottagaren får det obehagliga 
ansvaret att ge utdelning på investeringen. Mottagaren av kärlek måste avsäga 
sig äganderätt och upplåta vistelseförbud för andra investerare. Men allt det 
där är fel. Kärleken är immateriell och hur mycket jag än öser kärlek över den 
jag älskar leder det inte till att mina känslor blir besvarade. 
 

JAG MED ÖPPET HJÄRTA 
Du flyter in och ut ur mig som ett tidvatten. Du är flod som gjuter guld av mitt 
blytunga hjärta. Dina fingertoppar på min kropp är droppar ur ett världshav. 
Jag står på botten av ditt hav och tittar upp på solen som bryts av vågor från 
en storm. Strömmar av varma virvlar för mig längre ut mot bråddjupet. Så 
kommer ebb och jag blir ensam kvar på en torr strand. Jag går in mot land och 
sätter mig på en klippa så jag kan se ut över horisonten och låta den salta 
brisen treva sig genom mitt hår. Du är den ebb i mig som heter längtan, du är 
den flod som fyller mig med kärlek. 
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LUFT 

 

Ö P P N A  M I N  I N T U I T I O N  
 
Att läka vad är det? 
 

WOYAN MAI 
Föreställ dig att jag står framför dig i en skepnad av asiatisk qigongutövare. 
Jag har tränat kinesisk kampsport sedan jag var 3 år. Qigong är ett 
rörelsesystem som utveklar det inre medvetandet om kroppens olika flöden. 
Flödet av blod känner ni säkert bäst men även flödet av syre, vatten, näring 
och elektricitet ingår i systemet. Det handlar om att göra sig medveten i detalj 
om alla kroppens riktningar och funktioner genom en aktiv inre karta 
manifesterad i yttre rörelsemönster. Den aktiva aspekten av medvetenheten, 
det som man riktar genom uppmärksamhet kallar vi för qi (chi). Jag har en 
gedigen utbildning i både österländsk och västerländsk medicin men har bara 
legitimation för att utöva mitt yrke i Kina. I österländsk hälsovård har vi 
läkare inte patienter som i västerländsk sjukvård. Vi har elever. I den 
österländska vården förstår vi vikten av att individen måste lära sig att hålla 
sin kropp och sitt sinne i balans. Om man är sjuk så söker man upp läkaren 
för att lära sig upprätthålla sin balans för att bli frisk - återfå sina krafter och 
stärka sitt immunförsvar. Preparat som antibiotika gör att kunskapen om hur 
man håller sig vid god hälsa glömts bort här i väst. Här är det få som förstår 
hur det man äter påverkar den hälsa man har. Att man faktiskt kan äta sig 
frisk igen. 
 

JAG 
(våren 2015) 

Innan jag drar iväg på min resa vare sig den är intern eller extern, måste 
jag formulera ett djupare syfte med den. Jag ville prova ett alternativt 
redskap att nå en djupare kontakt med dels det individuella ämnet men även 
det kollektiva ämnet i den gemensamma analysen av en text tillsammans 
med skådespelarna. Redskapet är något som man kan kalla för externt 
tänkande eller "gå på promenad". Idén kommer från Eki Vuori från hans 
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"Ohjaajan tajunnalliset työkalut" och han hade i sin tur hämtat den från 
Situationisternas Guy Debords metod "Dérive". Jag formulerar en 
frågeställning eller en målsättning först. Därefter sätter jag en mental punkt 
för periodens slut. En till två timmar är praktiskt. Det kan lätt bearbetas 
efteråt genom kronologisk återkallning i minnet. Jag kan sedan välja att 
göra vad som helst men att gå en promenade är fruktbart. Jag låter min 
uppmärksamhet leda mig till observationer som genererar helt nya 
oförutsägbara associationer. Jag möts konstant av ett övermäktigt antal 
intryck men min uppmärksamhet riktas mot det som får verkligheten att 
hänga ihop och verka koherent. Att tillåta sig mötet med verkligheten. Att 
lita på att det jag möter är resultatet av en aktiv selektiv kognitiv handling 
kan förefalla irrationellt men är i själva verket en aktiv dialog med de delar 
av hjärnan som fungerar genom associativa tankemönster. Tekniken kräver 
dock att jag inte låter tanken irra utan snarare att tillåta ett flöde som leds 
genom filtret av en artikulerad frågeställning. Med att irra menar jag 
egentligen att man pressar sig att uppnå någon form av koherent resultat i 
ett för tidigt skede och därmed driver på sin uppmärksamhet i för många 
riktningar. Det krävs en meningsfull frågeställning eller en målsättning för 
att man ska kunna knyta observationerna till något relevant. För att nå ett 
djup borde frågeställningen dessutom vara förknippad med ett ämne som 
speglar ens inre dilemma. Som en del av repetitionerna för min uppsättning 
av "Ett Drömspel" gjorde vi en gemensam promenad genom de miljöer som 
var platserna jag utgått från i min bearbetning. Handling utspelade sig på 
Hagnästorget dit Agnes dimper ner som någon konstintervention och 
därefter går hon till Mac Donalds för att möta den uppgivne 
Officeren/Hamburgerkillen. De fortsätter sedan genom Tokoistranden där 
de möter Portvakterskan utanför Stadsteatern. Varje medlem i min grupp 
fick formulera en frågeställning för sin rollkaraktär som jag repeterade i en 
tydlig artikulation, därefter gjorde vi den gemensamma promenaden. Vi var 
en mycket koncentrerad skara som uppmärksammade varje händelse 
omkring oss som en möjlig indikation till våra frågeställningar. Under 
promenaden läste vi även texten på de angivna platserna. Promenaden 
skapade ett djupt intryck i gruppen då mötet med en verklighet i dialog med 
oss var så påtaglig och gav oss en nästan magisk stämning. Efteråt beskrev 
de min metod som att jag hade tilltalat verkligheten som i en bön. Men jag 
varken har eller hade någon intention om bön. Däremot tilltalade jag det 
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kognitiva konceptet "verklighet" med våra artikulerade frågor. Det dock på 
samma sätt som när man talar till en katt i hopp om en ickeverbal dialog. 
 

 
 

 
 

Ur ”Offret” 



 

 
44 

ELD 

 

O R D N A  M I N A  T A N K A R  
 

JAG LIVET 
(Jag tänder ett ljus.) 

Eld är alltid detsamma eller hur? Jag menar att materialet som brinner kan 
vara olika men eld, i sig, är alltid samma sak, odelbart. Eld, alltid närvarande 
bara svalare än då vi ser den, eller så gör den en fantastisk 
"försvinnandekonst". Åtminstone är potentialen för eld alltid närvarande - om 
det bara blir tillräckligt varmt så kan vad som helst gå upp i flammor.  
 
Håller en tunn pinne/rökelse ovanför lågan. Väntar till den blir varm nog 
och fattar eld utan att röra vid själva flamman. 
 

JAG LIVET 
Livets mysterium. 

 
MICHAEL HARNER 

Efter en lång period som universitetslektor på antropologiska institutionen så 
beslutar jag att besöka ursprungskällan för mitt intresse. Jag heter Michael 
Harner och har bland annat skrivit boken "Shamanens väg". Jag gjorde min 
första resa till Sydamerika. Där jag fick följa med ett samhälle av indianer i 
Amasonas som levde längs med flodbädden. Jag var väldigt nyfiken på deras 
shamaner. Första dagen jag kom dit såg jag en av indianerna bära sig åt på ett 
irrationellt sätt. Han gick eller dansade omkring och talade med träd och 
stenar och jag tänkte, -aha, här är en shaman. Jag frågade några av de 
indianer som guidat min resa fram till byn, om den excentriske indianen var 
en shaman. Nej, svarade de mig då, han är bara tokig. De förklarade att 
personen jag sett inte har förmåga att stänga av eller öppna kontakten med 
andevärlden kontrollerat. Att skapa en relation och en dialog med 
andevärlden kräver en människa med ett starkt psyke som klarar att stå med 
ena foten i den andra världen utan att låta sig uppslukas av den. En 
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förutsättning för shamanen är att tydligt uppleva det mentala gränslandet för 
vart verkligheten övergår i andevärlden. 
 

DEN RESANDE 
Jag tar min eld-sten i handen och frågar om den vill leda mig till eld. Jag far 
ner i magen och in i virvelvinden. Jag faller ner framför ett berg med två 
öppningar, två tunnlar som leder i olika riktningar. Den ena är mörk och den 
andra är ljus. Jag väljer den mörka tunneln på vänstra sidan och börjar gå in i 
den så djupt att jag försvinner i beckmörker. Ur mörkret hörs ett rytande som 
från ett stort djur. Rytandet intensifieras och djuret kommer närmare. En låga 
lyser upp en röd väldig drake. Jag ser in i dess ögon och den ser tillbaka på 
mig. Plötsligt byts mitt perspektiv och jag befinner mig i drakens medvetande 
och ser ner på mig själv framför draken. Jag frågar draken: ”Kan du hjälpa 
mig?” ”Med vad då” svarar den genast. ”Med att reda ut mina tankar, hjälpa 
mig att hitta rätt bland de tankar jag behöver och lämna dem som inte gagnar 
mig.” ”Det kan du väl göra själv.” Och jag tänker att det har den förstås rätt i. 
Draken frågar mig om jag vill följa med på en resa så jag klättrar upp på dess 
taggiga svans som river mitt skin. Jag klamrar mig fast runt nacken just som 
draken susar ur grottan rakt ut i en bäcksvart rymd. Den flyger mot en galax 
så jag frågar om den tänker flyga in i det svarta hålet i mitten och den svarar 
att -ja, jag måste ju flyga dig hem. Och pam! så är jag tillbaka igen, men 
draken sticker ut sitt huvud ur virveln och slickar mig i ansiktet och jag tar 
farväl. 
 

S K Ä R S E L D  -  B E K Ä N N E L S E  
 

JAG HUD 1 
Första gången jag hade sex var jag sex år gammal. Jag fick gå omkring på egen 
hand eftersom området vi bodde på var ett vänligt ställe fullt med barn i min 
egen ålder. Jag gillade sådana lekar där vi rullade runt med varandra som i 
dans eller brottning. Jag njöt av värmen och doften från mina vänner och 
lekarna blev familjelek eller göra-barn-lek. Ofta föreslog jag att vi alla skulle 
klä av oss och ligga tätt intill varandra för jag älskade att känna deras händer 
och hud mot min. Vi byggde kojor i skogen och lekte görabarn hela dagarna. 
Tills mina vänners äldre syskon kom på oss och visade sig intresserade av att 
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delta. De var i åldrarna fjorton och femton och var förmodligen lika nyfikna 
som jag. De brukade stanna och dela min entusiasm trots att mina vänner gick 
hem. Den mest fantastiska upplevelsen var då de lät mig hålla i deras lemmar. 
Deras mjuka lemmar genomgick en magisk metamorfos. Jag tog den i min 
lilla hand och följde med häpnad med hur den växte sig så stor att den inte 
längre rymdes i handen. Jag tyckte om att se hur deras ansikten förändrades 
då lusten fick deras drag att slappna av. Så bjöd de mig hem till sig en dag och 
det var den gången allt förändrades. Från att ha varit en gemensam nyfikenhet 
var det nu ordnat som om det var planerat och när jag förlorade intresset och 
ville gå hem, märkte jag att de hade låst dörren. 
 

JAG HUD 2 
Första gången jag blev våldtagen var jag tjugotre år. Jag studerade i Paris och 
hade två vänner som jag tillbringade all min tid med. Det verkade inte spela 
någon roll att jag var kvinna, det kändes som om jag var en av grabbarna. 
Ibland tror jag att jag är en man. Det känns så och jag glömmer bort att jag 
inte är det. Då vi umgåtts några månader var vi ute tillsammans och jag blev 
väldigt berusad. De bar hem mig till sin lägenhet och jag låste in mig i 
badrummet och spydde som en alika. När jag krälade ut lyfte de in mig på 
sängen och jag var helt enkelt för berusad för att göra motstånd. Sen somnade 
de båda två och jag steg upp, klädde på mig och gick genom Paris i en gryende 
morgon med en ihålig känsla av förvåning. 
 

JAG HUD 3 
Jag har svårt att knyta kontakter på ett djupare plan. Jag känner helt enkelt 
ingen tillit till de flesta människor. Det är som om det inom mig fanns en 
skeptisk Ninja som skyddar mig, som skyndar före för att läsa av sociala 
klimat. Vanligtvis kommer ninjan tillbaka med besked om att fly eller bygga 
förstärkningar, att inte engagera sig på djupet och hålla diskussioner på en 
ytlig och oviktig nivå. Det håller mig på ett avstånd, får mig att glömma 
människors namn och ansikten så att jag inte ska fästa mig vid dem. Priset är 
en upplevelse av utanförskap och en obehaglig känsla av att vara skild från 
verkligheten. När jag började här på skolan beslöt jag mig för att försöka 
ändra på mönstret för att knyta starkare kontakter men redan under den 
första festen fick jag panik. Jag gillar att dansa, jag är inte särskilt bra på det 
men jag tycker om att låta melodierna och rytmerna sätta min kropp i rörelse 
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och jag brukar inte bry mig om att jag ser ut som en idiot när jag dansar. En 
man dansade med mig en lång stund. Han lyfte upp mig i sina armar och allt 
var ganska underbart. Att bli upplyft i någons armar ger mig en av de 
starkaste upplevelserna av lycka. Det handlar om att släppa kontrollen, att 
fullständigt lita på den andre. Jag kunde blivit kvar om inte ninjan hade fått 
mig att gå hem. De följande veckorna såg jag till att ta mig in och ut ur skolan 
så osedd som möjligt. Efter ett tag gick det så lång tid att jag lyckades sudda ut 
minnet av hur han kändes och såg ut. 

 
 
 

 
 
 

Ur ”Offret” 
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ETER 

 

S K A P A  S A M B A N D E N  
 

OLIVER SACKS 
Jag talar om ett utvidgat tänkande. Där du låter ditt medvetande fara vart det 
vill. Vad som till en början är påhitt blir till en oplanerad kedja av visioner 
som kommer ur en källa du inte är medveten om. Påhittigheten snarare 
upplyser ditt medvetande om sådant du inte tänkt på förut. Då neurologer 
skannat hallucinerande individers hjärnor ser det ut som om försökspersonen 
tar emot sensoriska impulser. Det ser ut som om personerna upplever 
sensoriska impulser på samma sätt som verkliga. Personerna beskriver det 
som att lyssna djupare på verkligheten som om det finns sändning på fler 
frekvenser än just den vi möter vardagen i. Det är ett slags medvetandenivå 
som tonar in på en alternativ sändning. Som jag skriver i min bok... Förlåt 
men jag har nog glömt att presentera mig. Mitt namn är Oliver Sacks. Alltså 
jag skriver i min bok "Hallucinationer": "Hallucinationer verkar ofta som 
kreativa visioner, drömmar, fantasier eller har detaljrikedomen och 
påtagligheten av perception. Men hallucinationer är inget av det där, även om 
de delar flera neurologiska mekanismer. Hallucination är en unik och speciell 
kategori av mentalt liv." 
 

DEN RESANDE 
Jag tar min käpp med mig till sängen. På morgonen drömmer jag att jag flyger 
på en kvast och landar utanför en hiss som ska ta mig till Söderlångvik, en 
äppelgård på Kimito. Då hissen öppnas är den full med burkmat och 
färdigmatpaket, så jag får inte plats. Bakom mig hör jag två herrar samtala 
och en av dem frågar mig "Ska du åka ner?" Och jag svarar att hissen är full 
med varor, att jag inte får plats och att jag lika gärna kan promenera. I det här 
skedet vaknar jag upp ur drömmen av irritation. Jag tänkte att jag ju måste 
åka ner med hissen vare sig den är full eller inte. Så jag förblir i mitt dåsiga 
tillstånd och drömmen återvänder. Jag röjer undan bland burkarna och går in 
i hissen, trycker på knappen och åker ner. När jag anländer och går ut på 



 49 

gårdsplan vänder jag mig om och ser att hissen är fylld av människor som ser 
på mig. Det förvånar mig eftersom jag tyckt att jag själv knappt fick plats i 
hissen och nu rymmer den en hel människoskara. Jag vandrar planlöst 
omkring på gården men hittar ingenting ovanligt så jag sätter mig ner under 
en gammal alm. Då känner jag en kraft som lyfter upp mig i luften och jag ser 
garden försvinna under ett moln. Jag blir placerad vid ett långbord där det ska 
hållas en stor bankett. Några personer förefaller vara bekanta och står och 
samtalar. En japansk kock (han bär någon typ av vitt pannband med svarta 
tusch-tecken) ställer en skål med sjögräs framför mig och säger att jag måste 
äta det först. Då hör jag mistluren från järnvägsstationen och jag vaknar. 
 
Några dagar senare. 
 

DEN RESANDE 
Jag börjar se sambandet mellan sjögräset och varför jag mötte Jaakko. Vi har 
inte setts på flera år men jag ringde upp honom efter att jag mötte honom i en 
dröm. Jag visste inte om hans engagemang i en japansk buddhistisk tradition. 
Där man samlas och läser tillsammans för en bättre värld. Jaakko är hängiven 
och läser varje dag och kanske är det något av den där fullkomliga hängivelsen 
som jag ännu försöker förstå. Jag lärde känna honom på finska studentteatern 
för tolv år sedan och redan då tänkte jag att den människan har ett hjärta av 
guld. Vad som än händer kommer Jaakko alltid att handla utifrån ett etiskt 
patos. Det är inte många som har en så genuin medmänsklig drivkraft. Jaakko 
har fortfarande det där hjärtat av guld, men det är som om skalet runt 
omkring honom har hårdnat med tiden. Som om han inrättat ett mycket 
disciplinerat system inom vars ramar han tillåter sig existera. Han gav mig en 
artikel där han beskrivit en kollaps som han fått på en studieresa till New 
York. Då jag läste artikeln observerade jag likheterna med mina egna 
upplevelser. En känsla av att falla trots att man inte gör det och att ibland 
verkligen falla handlöst utan att kunna kontrollera musklerna. En känsla av 
att något där inne under skinnet vibrerar som en elektrisk oscillator och vill 
ut. En känsla av ett tryck, som om en tung hand vilar på bröstkorgen. 
Symptomen är brännpunkten just före ett tillstånd då jag upplever det som 
om min eteriska kropp separerar från min fysiska - som ett nära-döden 
upplevelse utan att vara döende. För mig var det symptom på att min eteriska 
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kropp försöker säga stopp. Att jag med min vilja driver min fysiska kropp mot 
något som det djupare jaget inte anser rätt. 
 

 
 

 
 
 

Ur ”Offret” 

 

M Ö T E T  M E D  S E B A S T I A N  
 

JAG 
(Hösten 2015) 

Sebastian kommer till mig först i en vision, som en stillbild, ett porträtt. Jag 
känner igen honom från en föreställning och så kommer jag ihåg att vi gått 
samma sångkurs något år tidigare. Jag minns inte vad han heter och går 
igenom skolbilderna. Tillslut hittar jag Sebastian på ett av fotografierna. 
Jag ringer honom och presenterar mig och mitt projekt och frågar om han 
är intresserad av att delta. Vi kommer överens om att ses efter hans 
soloföreställning följande dag. I pausen kommer han fram till mig på ett så 
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öppet och oförbehållsamt sätt att jag helt tappar bort mig. Han omfamnar 
mig som en vän och jag vet inte riktigt vad som händer med mig. Sebastians 
presens är expanderat, en sfär man bjuds in i av ett par uppriktiga och 
eftertänksamma ögon. Sebastians väsen tycks möta mig långt utanför hans 
fysiska gränser och ändå känns det som om han har båda fötterna grundade 
i marken och förankrar sin energi i ett tillitsfullt centrum som en trygg påle 
mellan huvudet och fotsulorna. Jag märker hur min ordning på det jag vill 
säga honom rör i hop sig och så börjar jag få en tremor i solar-plexus, 
frekvensen ökar i kroppen och påverkar rösten. Händerna och hela jag 
darrar, varför? Han gör mig inte nervös. Det liknar snarare det tillstånd jag 
får när jag faller i dvala och det känns som om jag är på väg ut ur mig själv. 
Som om något där inne vid mötet med Sebastian vill klättra ut ur mig. Jag 
kommer helt ur balans, kommer av mig, blir förvirrad. Jag försöker 
upprätthålla två mentala perspektiv samtidigt, ett JAG som strävar efter att 
tala sammanhängande med Sebastian och ett ANNAT JAG som spinner runt 
om honom i euforiska glädjecirklar. 
 

JAG REGISSÖR 
Jag berättar för Jaakko, Liisa och Sebastian att jag inte vill att de ska gestalta 
några roller men att jag uppfattar deras uppgift som en särskild relation med 
något av elementen. Var och en representerar ett visst element genom sitt 
individuella presens. Jaakko har någon typ av kamp med eld som visar sig i en 
oförmåga att hålla tider, ett inre häkt och på ett sätt att röra sig som får en att 
tänka på något militärt. Han har även ett starkt behov av att intellektuellt 
förstå varje steg i processen och ge allting en förklaring vare sig det behövs 
eller inte. Tid, häktiskhet, intellekt, militär sorterar jag under elementet eld. 
Samtidigt verkar Jaakko vara en känslomänniska där innanför sitt skyddande 
pansar vilket bekräftar varför jag tycker att Jaakko passar i axeln mellan eld 
och vatten. Liisa uppfattar jag som en individ som kopplar till elementet luft. 
Det ger sig till känna i en yvighet i koordinationen och att hon hastigt drar 
slutsatser eller intuitivt förstår och att hon lätt försvinner i egna oplanerade 
dagdrömmar. Samtidigt strävar hon efter tydlighet, ramar och trygghet vilket 
däremot får mig att associera till elementet jord. Så jag tycker att Liisa skulle 
passa i axeln mellan jord och luft. Sebastian kan jag inte helt placera. Han är 
både eter och jord samtidigt. Ibland surnar han till och då känns det som om 
hela rummet fylls av våt lera. Ibland följer han en ingivelse som ännu inte 
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blivit kommunicerad. Han plockar upp idéer, stämningar, tankar och rädslor 
från oss andra som en google sökmaskin och agerar tveklöst på sina impulser. 
Han tror att det är en naturlig förmåga som alla är begåvade med och tappar 
tålamodet om vi inte ser det uppenbara i en situation – så som han ser den. 
Han har ofta rätt dock och det är förstås hemskt irriterande. Utan att dölja det 
så imiterar han våra rörelser, små miner eller yviga rörelser. Jag tänker först 
att han gör sig lustig över mina psykofysiska säregenheter men ser hur han 
upprepar mönstret urskiljningslöst även med andra och funderar på om ett 
direkt mimiskt upprepande av någons rörelsemönster kan leda till en djupare 
koppling till individens tankar. Om vad individen vill säga och även vad den 
vill dölja. Är rörelsemönstren en strävan efter att förtydliga något som sägs 
eller är det ett rörelsemönster som vill täcka över att det som sägs är 
innehållslöst? Sebastians vana uppfattas som överlägsen eller passivaggressiv 
och han slutar att imitera oss. Synd, för det ligger en hel del visdom i 
imiterande (mimis) för kännedom om våra medmänniskors sinnestillstånd. 
Visdomen kommer till oss först i det ögonblick då vi upprepar ett 
rörelsematerial i sin exakthet. Det väcker upp ett nätverk i vår psykofysiska 
kropp-hjärna som skapar en erfarenhet av något vi aldrig upplevt förut och vi 
får ett empatiskt pseudominne från en verklig emotionell upplevelse. Vi skulle 
förstå varandra som människor på ett mycket djupare plan om vi imiterade 
varandras fysiska handlingar. Frågan är i sin tur om det kräver att vi fysiskt 
upprepar handlingen eller om det räcker med att vi gör en kognitiv inre 
spegling av handlingsmönstret i sin exakthet för att en erfarenhet ska bli vår 
egen? Kanske är det så Sebastian jobbar vidare, jag har inte frågat honom. 
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“OFFRET” 

 

C E R M O N I N  F Ö R  E X I S T E N S I E L L  R E F L E K T I O N  
 

JAG 
(Hösten 2015) 

Vi har påbörjat processarbetet med "Offret" men hur jag än bär mig åt med 
att decentralisera beslutsfattandet riktas ett behov av auktoritet mot mig 
som en demoniserad bumerang. Varför? I den idiotiska suggestionen av 
ordet regissör skapas en social organisation, förväntningar om leverans av 
de givna omständigheterna och om projektets destination det vill säga vad 
projektet strävar efter. Regissören är ögat utifrån, regissören fattar de 
avgörande besluten, regissören garanterar kvaliteten för en produktion, 
Regissören leder medlemmarna av det kreativa teamet till att frigöra deras 
konstnärliga visioner för det gemensamma projektet. Varför hierarkin? 
Varför ska jag acceptera denna indoktrinering? Varför kallas det att leda att 
regissera? Jag är konstnär ingen fåraherde! Jag förutsätter att jag arbetar 
med andra konstnärer som vill utrycka sig och sin relation till världen på 
lika nivå som min. Varför uppstår denna passivitet - jag erbjuder all frihet 
man kan önska sig? Visst kan jag föreslå ett ämne, en metod att behandla 
ämnet, jag kan föreslå gemensamma estetisk riktlinjer. Men det kan även de 
andra gruppmedlemmarna. Vi kan välja de mest inspirerande riktningarna 
- tillsammans. Ingen behöver sitta och gnida på sin briljans, för de flesta 
idéer är bara infarter till något annat och i slutändan är produkten ett 
grupparbete där alla är lika upphovsrättsinnehavare. Ändå gestaltar sig 
regissören som den vars angelägenhet för projektet i sin helhet är starkast. 
Efter uppror mot illusionen av auktoritet kan jag observera att ingen ur 
gruppen har den avgörande angelägenheten för helheten. En angelägenhet 
som innehåller dialogen med alla delaktiga konstnärliga medlemmar 
kontinuerligt under hela processens gång. Kvar står jag alltså där med 
begreppet "regissör" i handen - för djävulen! En dag under repetitionerna 
hade vi fyllt Studio 3 med rök och Anton hade satt ett spännande sidoljus 
som fick rökens rörelser att gestalta sig särskilt tydligt. Jag gick genom 
rummet och när jag vände mig om kunde man urskilja en ström av tomrum 
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som försatt sidovirvlande turbulenser i rörelse. Dessa virvlar smälte ibland 
samman eller for in i tomrummet efter min genomfart. Så skulle jag hellre 
vilja beskriva min uppgift som regissör - skaparen av ett tomrum som leder 
till turbulens. 
 

 
 

 
 
 

Ur ”Offret” 

 
 

JAG FILMREGISSÖR 
"Att föra ett samtal med Verkligheten i hopp om en dialog." Var går gränsen 
för vem eller vad man kan tilltala innan man blir kallad tokig eller religiös? 
Jag läste på Pekko Pesonens FB-status att nu har det gått utför med 
radiojournalistiken på YLE då de rapporterade hemma hos en man som talade 
med stenar. Det framkom aldrig om orsaken till den dåliga journalistiken 
bestod i att samtalen med stenarna inte hade tillräckligt hög intellektuell 
standard eller om stenarnas svar helt enkelt var för dåligt återgivna i 
radioformatet - att de hördes för dåligt helt enkelt. Pekko, en Jussi-belönad 
filmmanusförfattare som dagligen för imaginära dialoger med sig själv och sin 
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ordprocessor tyckte att den statsmedelbekostade journalisten kunde 
rapportera något relevant. Vart är den granskande, grävande journalistiken? 
Han har rätt. En stadsmedelfinansierad journalistik rapporterar i politikernas 
intresse och då finns det ju i huvudsak ett syfte, att skapa en starkt 
underhållande distraktor som leder uppmärksamheten bort från vad som 
egentligen händer i verkligheten. Varför skriver jag? Jag frågade Aleksi Bardy, 
manusförfattare och producent på Helsinki Filmi varför han skriver. Eller 
egentligen så ställde jag frågan så här: varför är dina hallucinationer viktiga 
att skriva ned? Han har inte ringt mig sedan dess och jag har slutat att få 
inbjudningar till deras premiärer. Det var kanske en konstig fråga... Eller det 
var en bra fråga men fel ord... Eller rätt ord - hallucination - ordet är bara 
belastat med felaktiga associationer. Hallucination är det flow-tillstånd som 
uppstår då en konstnärlig process är som djupast och mest fruktbar. Varje 
konstnär söker med olika individuella medel skapa det "rum" där flow 
uppstår. Flow är ett efemärt och nyckfullt tillstånd som inte alltid kommer på 
beställning. En del konstnärer beskriver hur de via givna rutiner kommer till 
sitt skapande. Strindberg tog sin morgonpromenad och sitt starka kaffe och 
andra städar sitt skrivbord som erbjuder dem ett inledande lugn och ordning. 
Varför inte kalla dessa förberedelser för dess rätta namn - ritual för 
självhypnos? En individuell ritual för att försätta den psykofysiska kroppen i 
ett tillstånd av flow där hallucinationerna lätt frammanas? En nedtecknad 
hallucination innehåller verkligt material knutet i en sensorisk, emotionell, 
intuitiv och kognitiv kedja. Dessa fyra hörnpelare för konstruktion av 
mänsklig erfarenhet gjuter verkligt liv i fiktionen och laddar den med energi. 
Hallucination överträffar all form för konstruerande påhitt och borde 
betraktas som en självklar resurs för en konstnär som vill skapa något - 
relevant. 
 

JAG 
(Hösten 2015) 

I flera år har jag drömt om att bearbeta och sätta upp en version av Andrej 
Tarkovskijs "Offret" och när jag väl gör det så blir det något helt annat. Jag 
är mest fascinerad av frågan som filmen ställer, om en enskild människa har 
förmåga att påverka en till synes oåterkallelig händelse. Kan Alexander 
påverka tid och rum och få avskjutningen av atomvapenmissilerna ogjord? 
Alexander får en absurd uppmaning av Otto att besöka hushållerskan Maria 
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och älska med henne eftersom hon är en häxa, som han säger. Maria verkar 
inte veta om sin förmåga och man undrar om det är alla runt omkring 
henne som ser henne som häxa. Hon verkar även omedveten om missilerna. 
Att älska med Maria blir en transcendental handling för en verklighet utan 
en nalkande atomvapenförintelse. Genom handlingen går Alexander in i 
hennes medvetande, en annan verklighet blir möjlig där missilerna aldrig 
avfyras. Men handlingen att älska har i sig ingen kausalitet med missilerna. 
Förutom om man ser det som en metafor förstås? – Det enda som får de 
avfyrade jättekukarna att neutraliseras är den villkorslösa fittan. Det är en 
lite för långsökt och freudiansk analys för min världsbild. Nej, jag tycker det 
ligger något intressant i Andrejs alkemiska mysterium att då motpoler, i det 
här fallet en man och en kvinna förenas i villkorslös kärlek skapar de en 
turbulens som utplånar gränserna för tid och rum. Från den platsen av tid 
och rumslöshet, med det perspektivet, kan en ny verklighet bli manifest 
genom blotta medvetandet. Det är en mycket vacker bild av kärlekens kraft 
som Andrej skildrar i "Offret". 
 

 
 

 
 

Ur ”Offret” 
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O M  D E T  I N T E  B I D D E  " O F F R E T " ,  V A D  B I D D E  D E T  
D Å ?  
 

JAG 
( Februari 2016 efter premiären) 

Ambitionen med ceremonin var att skapa en dialog med verkligheten genom 
att tilltala den utifrån ett givet mönster. Mönstret var en spegling av de steg, 
sensorisk, känslomässig, intuitiv och kognitiv, jag som människa måste gå 
för att förstå min omvärld och det (egna) medvetande som bearbetar 
intrycken. Vi kallade på det som vi uppfattade som jord eller vatten eller luft 
och lät det inspirerar oss för att sedan låta det fara. Eld lät vi fara genom 
oss som en psykofysisk upplevelse och bekännelsen var min som en skärseld 
innan jag gjorde resan in i det undermedvetna. Vi hämtade även offer av 
deltagarna (publiken) som formade mötet med det okända i eter. Vad Liisa, 
Jaakko, Sebastian och jag hade välkomnat under öppningen av jord, vatten 
och luft manifesterade sig i rummet då jag försatte mig i trans. Jag kunde 
möta gestalter som kommit dit och väntade på att hämta mitt medvetande 
med sig till den mentala verkligheten. Liisa och Jaakko skapade "rummet" 
för flow och jag blev en slags mänsklig "radioapparat" som rapporterade 
under resans gång. Sebastian fungerade sedan som en katalysator. Jag tog 
med mig "kraft"- oftast gestaltade som naturliga djur från resan och blåste 
in det "eteriska" djuret i det "eteriska" hjärtat på Sebastian. Genom honom, 
genom hans rörelse-material manifesterades den "kraft" som vi hämtade 
från den mentala världen. En kraft som i sin tur frigjordes för vår 
verklighets välbefinnande. Deltagarna (publiken) var där för att erbjuda 
sina medvetanden, som medskapare av "rummet" i vilket vi kunde hämta 
kraften. Det gjorde de genom sina offergåvor och sin närvaro - sitt presens. 
Så var logiken bakom ceremonins mekanism. 
 

R E S O R N A  O C H  D E R A S  B I L D E R  
 

JAG 
Varje resa kommer till mig i stunden. Först formulerar Sebastian ett syfte 
med resan. Sedan försätter jag mig i trans med hjälp av en rassla, trummor 
och genom ett mönster att besöka varje vädersträck, varje element och 
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uttala resans syfte går jag djupare och djupare ner i självhypnos som en 
inlärd betingad reflex. Till slut rasslar jag over Sebastian med en intention 
att blanda ihop våra eteriska kroppar. Det är en intention som händer i den 
mentala världen - händelsen är alltså imaginär men handlingen reell. 
Därefter lägger jag mig bredvid Sebastian och gör en resa för hans 
ändamål. Sebastian och hans individuella mål är transcendent och står för 
att gälla alla - som en offerget, vars blod utgjuts för allas bästa. Efter 
ceremonierna och resorna nedtecknar jag dem, reflekterar över deras 
innehåll och gör research. Ofta kommer information om bildernas djupare 
betydelse till mig först i det här skedet. Ibland gör det mig djupt hänförd, 
särskilt då jag gör research om djuren, om hur exakt den mentala världen 
är. 
 

DEN RESANDE 
(Resa 8.1.2016) 

Jag har aldrig försökt att tala samtidigt som jag gör en resa och provar det för 
första gången. Sebastian ber mig göra en resa för hans kärlek. Så han kan nå 
henne som är så svårfångad och oberäknelig, så att han får ett flöde och finner 
visdom. Luft och varelserna i norr tvingar mig ner på golvet och jag lovar dem 
för mitt inre att göra vad jag måste. Så när jag ligger utmed med hans varma 
kropp faller jag ner i ett tomrum och glider in en torr och hård jordskorpa. Jag 
gräver så hårt att mina naglar flagnar och blöder men slutar inte förrän jag 
kommer upp över ytan. Ett stenigt ökenlandskap möter mig. Jag har på mig 
sandaler och en kort särk av läder och så förvrids synen på mig och jag ser en 
lång svart sträng växa upp framför mig – som strängen på en båge. Jag är en 
jägare med pil och båge som vandrande söker runt i landskapet. Jag möts av 
en grottöppning och går in. Mörkret skingras djupt där inne av lysande larver 
i en underjordisk sjö. Jag vadar ut i det märkligt belysta vattnet. En plötslig 
smärta i vänster ben gör mig uppmärksam på att en orm bitit sig fast i min 
vad. Dess ögon är stora och blå och tittar på mig likt en människa som himlar 
med blicken. Jag frågar om den är här för att hjälpa men den svarar inte. När 
jag försöker ta bort den släpper ormen taget och simmar iväg och jag dyker 
efter. Den försvinner i en trång passage in till ett annat grottsystem. Jag vill 
inte simma in i den trånga passagen. Jag stannar istället upp för att betrakta 
lysmaskarna på nära håll, men då återvänder ormen. Jag frågar den varför 
den kommit tillbaka och funderar att det betyder att jag ska ta den med mig 



 59 

till Sebastian. En kamp utbryter. Innan jag får tag bakom dess huvud hinner 
den bita mig i ansiktet. Ormens gap täcker hela mitt ansikte. Jag frågar 
viskande Sebastian om han vill att jag ska ta den med mig och han svarar – att 
om jag vill. Jag säger att jag måste få bort ormen från ansiktet först. Sen 
skyndar jag mig upp och blåser in ormen i hans hjärta. 
 

JAG 
Följande dag tar Sebastian med sig sin Berimbau, ett musikinstrument man 
använder i Capoeira-cermonier. Jag blir förvånad för den ser likadan ut 
som strängen och bågen jag sett i resan föregående dag. När jag tänker på 
det tyckte jag till och med att den gestalt jag uppfattade mig som i resan 
snarare kunde varit Sebastian än jag. Det förvånade mig att upptäcka att 
jag blandade i hop mig själv med Sebastian och funderade på möjligheten 
att båda våra medvetanden varit med på resan. Han hade hört resan 
berättas för sig och det var nog inte så mystiskt egentligen. Det har hänt en 
gång förut då jag gjorde en resa för en vän som somnade och han var med 
på resan dels som sovande vid ett träd och dels som en gestaltning i form av 
en flodhäst som skrattade just på hans säregna sätt. Nu hände det alltså 
igen. Det fick mig att besluta att resorna måste göras genom Sebastian, för 
hans medvetande verkar fara iväg utan begränsande konventioner. Jag 
hade hämtat en orm åt honom. Varför? Asklepios, guden för medicin och 
helande krafter avbildas alltid med en orm som klättrar upp för hans käpp. 
Ormen är en traditionell bild för visdom och jordens helande kraft. Ormens 
rörelser var en bild för flöde av vitalitet och sexualitet. 
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D I A L O G  
 

KRM 
Vad ska du göra när du inser att du blir uttråkad för att hon inte lever upp till 
din intellektuella standard. Då har du använt din sexuella magi att ta henne 
från den hon egentligen var menad för. 
 

NO 
Det där är inte sant! vilket djävla skitprat - magi - varför säger du sådant 
idiotiskt? 
 

KRM 
Idiotiskt? Varje gång du träffar henne ser du till att avfyra en rush av 
hormoner, du gör henne beroende av välbefinnandet men hon kan inte ta ett 
rationellet beslut i det tillståndet. Du korrumperar hennes omdöme. 
 
 

 
 

 
 
 

Ur ”Offret”  
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R E S O R N A  B L A N D A R  S I G  M E D  V E R K L I G H E T E N  
 

JAG 
(12 januari 2016) 

Jag har känslan av att jag handlat oetiskt och följande dag faller jag på en 
isig trottoar, vrider vänster knä ur led och landar med ansiktet före i 
marken - som en påminnelse om var ormen hade gjort mig illa. Jag förlorar 
rörelsefriheten och har huvudvärk i flera dagar. En resa borde vara 
formulerad att gälla en personlig utveckling snarare än något man vill 
uppnå eller komma åt i den materiella världen. Jag ber Sebastian om att 
hädanefter formulera en uppgift åt mig som endast gäller honom. 
 

DEN RESANDE 
(Resa 15.1.2016) 

Han ber mig om att finna vighet och rörelse. Jag frågar om det är något som 
han har tappat, om jag ska söka upp det åt honom igen? Då ändrar han sig och 
ber mig i stället att finna lugnet i stillhet. Jag står framför en bergsklippa som 
ser ut som huvudet på ett bergstroll. Trollet ler mot mig med bred mun full av 
tandliknande bumlingar i en jämn rad. Trollet börjar gapskratta och påminner 
om Sebastian själv. Jag går in i munnen och åker kana ner i magen. Det är 
kallt och fuktigt i magen, fullt med likdelar och avgnagda skelett. Jag vet inte 
hur jag ska komma ut därifrån. Jag väntar. En orange ljuskägla stiger upp från 
något som jag tror är tarmmynningen och jag dyker in i den med huvudet 
före. Först faller jag genom mörker men landar på ett fält av glödande kol. Jag 
måste röra mig snabbt för att inte bränna fotsulorna men kan inte gå ut ur 
fältet eftersom tre stora vita tigrar väntar på mig vid kanterna. Tigrarna bär på 
dyrbara halsband i klara färger med orientaliska broderier och vackra stenar. 
Jag vet inte vad jag ska göra och går runt i cirklar men tar sen mod till mig, tar 
sats och springer rakt mot den mellersta tigern och griper tag om dess rytande 
huvud. Genast sätter jag mig upp och med skakande kropp blåser jag in tigern 
i Sebastians hjärta. 
 

JAG 
(16 januari 2015) 

Innan jul så höll jag en personlig trumcermoni för Sebastian så som jag 
gjort för de andra i gruppen. Han berättar efteråt om ett möte med ett 
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fantastiskt djur, en katt som hade en orm utstickande ur munnen, som två 
djur i ett. Jag fick känslan under tiden han berättade, att katt-ormen var en 
bild av honom själv, en vig, egensinnig, något oberäknelig individ med 
läkande krafter. Men jag sa inget om det till honom för Sebastian "tror" inte 
på "sån skit". Han är en rationalist in i märg och ben. Det är bra, för det är 
jag också - rationalist in i märg och ben. Den djupare frågan är var går 
gränsen för irrationellt och rationellt? 
 

DEN RESANDE 
(Resa 21.1.2016) 

Jag frågar honom vad han vill att jag ska hämta åt honom och han svarar 
"inget". Jag förblir tyst och försöker gå på djupet med vad det innebär. Då 
ändrar han sig och ber mig fråga Eter vad vi ska göra med det här projektet. 
Projektet, frågar jag? Jag vad vi ska göra med det här, förklarar han? Jag 
börjar känna mig snurrig eftersom jag inte alls förstår vad han syftar på. Jag 
lägger mig ner och väntar. Så ställer sig min imaginära kropp upp och går ut 
ur salen, genom torget och ut i snöyran på gatan. Jag går några steg och faller 
sen rakt ner i ett tomrum som suger mig genom ett slags tunnelsystem, som 
en berg-o-dal bana. Tunneln spottar ut mig i ett vidöppet stort hav där jag 
ensam simmar över vågorna. Jag dyker ner under vattnet och följer ett cyan 
färgat ljus långt nere i djupet. En vattenvägg gränsar till ett upplyst kritvitt 
rum och jag går genom väggen in i rummet. Rummet är kvadratiskt med en 
dörr på varje vägg. Dörren framför mig är öppen men de på sidorna är 
stängda. Jag fortsätter in i nästa identiskt ordnade rum och sen in i följande. 
Det ser ut som i en spegel som speglar en spegel, en evig gång av identiska 
rum. En kvinna i svarta kläder med purpurfärgat ansikte och cyangrönt hår 
ser tillbaka på mig ur spegeln. Hon liknar en medusa med stickand blick och 
illmarigt leende. Jag frågar henne var jag kan hitta Eter och hon svarar att det 
är här - överallt. Jag står inte ut med att se på henne längre och vänder tvärt 
till höger, öppnar den stängda dörren och faller rakt ner i ett svart tomrum. 
Jag har ingen aning om var jag är eller vad jag ska söka efter och jag undrar 
om jag kommer att bli evigt kvar där i svarta intigheten. Då känner jag en 
snara om min fot som drar mig nedåt. Jag ser Sebastian som drar i snöret på 
en drake och jag flyger över en äng. Draken blir till en stor trollsända i vackra 
metallisk blå-gröna färger. Jag griper tag om sländan och tar den med mig 
upp och blåser in den i Sebastians hjärta. 
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JAG 
(22 januari 2016) 

När Sebastian ber mig söka ett svar på vad vi ska göra med "projektet" inser 
vi först inte hur stor frågan är. Dessutom att söka efter svar i Eter är så 
omfattande att mitt psyke är på gränsen att inte kunna hantera det. Ingen 
av oss förstår konsekvensen av att frågan inte gäller en individ utan ett 
ämne - bottenlöst ämne. Återigen upplever jag att Sebastian är med på 
resan. Då jag tror att jag fastnat i ett nattsvart tomrum så kastar han repet 
och drar mig ner på jorden igen. Den återkommande färgen cyangrön 
funderar jag på länge och ser området mellan hjärta och hals som position. 
Om man följer traditionen för chakrornas färgskala, handlar det om att 
uttrycka sig enligt hjärtats sanning. Trollsländan dyker sedan upp som en 
idé om förvandling eller metamorfos. I det här skedet av repetitionerna vet 
jag inte riktigt på vilket sätt vi ska använda mina resor. Jag tvivlar på deras 
relevans och undrar vad det har med en bättre värld att göra men nu förstår 
jag att resan handlar om transformation. Att det inte bara är jag som gör 
resorna utan de andra i rummet är också med. Dessutom som stärkande 
metafor, borde vi ta med oss offergåvorna vi fått av deltagarna genom 
ceremonin. 
 

DEN RESANDE 
(Resa 25.1.2016) 

Jag föreslår att vi ska ta nästa steg med våra resor. Att vi ska ta med offren 
som vi hämtar från publiken och att både jag och Sebastian ska göra resorna. 
Vi tar båda del av offren som kommit från de tre som anlänt den kvällen. Då 
jag kallar på elementen om hjälp för resan börjar jag må riktigt illa som om 
jag måste spy. Vid eld upplever jag något som suger mig in i sig och jag faller 
ner på marken. Sebastian reagerar och orienterar sig i riktning mot eld. När 
jag lägger mig ned faller jag omgående ned i träskets öga och sjunker in i den 
sura fuktiga torven där jag blir liggande i tusen år tills jag får en alldeles 
rostfärgad nyans och rött hår. Jag är en mördad som aldrig multnar. En stor 
fet råtta äter på min stortå och halva min fot. Jag följer efter den feta råttan 
som leder mig till ett stort rum med stengolv och stenväggar. I änden av 
rummet brinner det en eld i en stor öppen spis framför den två symmetriskt 
placerade stolar. Jag ser inte vem som sitter i dem. Jag väntar en stund i 
rummet och vet inte vad jag ska göra näst. Då reser sig en man och en kvinna 
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upp och betraktar mig under tystnad. Till slut frågar kvinnan mig om jag vill 
dricka vatten. Jag svarar ja, att jag är mycket törstig. Hon visar mig ett krus 
som står på bordet. Därefter förvandlas de båda till råttor och ilar iväg mellan 
mina ben. Jag springer efter dem och förvandlas till en katt som genom sin 
vighet lyckas att fånga en av dem. Jag tar den döda råttan med mig upp. 
 

JAG 
(25 januari 2016) 

Efteråt förstår jag att jag inte kan röra vid de offrade gåvorna från 
deltagarna. Den uppgiften får Sebastian stå för. Det här var en tydlig signal. 
Jag förvandlas i så fall till död och sopor. 
 

DEN RESANDE 
(Resa 26.1.2016) 

Han ber mig göra en resa för att hitta någon som kan lyfta tyngden från hans 
skuldror. Då jag kallar på vatten känner jag en varm våg flyta genom mig. Vid 
jord möter jag en storrest individ som råkar välta mig men som hjälper mig 
upp igen. Vid eld faller jag ner på golvet från trycket av en okänd styrka och 
vid luft upplever jag att jag blir infångad. Jag får inte chansen att skallra så 
ivriga verkar de vara att jag ska iväg. Så snart jag är nere brevid Sebastian 
förstår jag att jag ligger i en bomullsäck. Något bra mycket större än jag  bär 
iväg på mig. Tillslut blir jag nedställd på marken och en jätte öppnar säcken. 
Han tar mig i sin handflata och låter mig klättra upp på hans axel. Han är 
gammal och ful och har flera nackar och mycket lite hår. Han går med mycket 
stora steg mot öster och vi kommer fram till ett landskap som jag tycker liknar 
Georgien eller Armenien, höga berg och frodiga dalgångar. Han sätter ned mig 
i gräset och jag ser mig omkring, kossor betar en hund skäller på mig. Jag 
hittar en liten stig som verkar trampad av djurklövar och följer den i cirklar 
upp för berget. Jag kommer till en brant och ser en man som just ska hoppa. 
Jag känner igen honom. Det är Sebastians rival. Jag tar mannens hand och vi 
går upp till toppen tillsammans. Där uppe möts vi av en stolt och ståtlig bock 
med de största spiralformade horn jag sett. Utan att fråga först kastar jag mig 
på dess rygg samtidigt håller jag ett hårt tag om mannens hand. Jag fattar tag 
om bockens hals och tar honom med mig upp. 
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JAG 
Jag får en känsla av att bockens kraft var ämnad särskilt för mannen som 
jag hållit i handen. Bocken ett elddjur. Agni, den indiska eldguden rider på 
en bock och i vår nordiska tradition så dras eldguden Tors vagn av ett par 
bockar. Bocken ett kampdjur, kommer med en kraft om att övervinna 
motgångar eller motståndare. 
 

DEN RESANDE 
(Resa 27.1.2016) 

Sebastian ber mig om att gå att hitta en tjur. Jag säger att jag inte kan beordra 
någon att komma. Vad är det med tjuren som han vill åt? Han svarar – tjurens 
muskulösa skinkor. Så jag tolkar vad han ber mig om att jag ska hämta, ett 
"tufft arsle". Han börjar skratta, jag skrattar också. Det är en lustig uppgift och 
alla i rummet brister ut i skratt. Det försätter mig i en fantastisk stämning och 
jag tar den med mig. På vägen då jag kallar möter jag något mycket ivrigt vid 
luft. Det vill att jag ska gå ner genast men jag försöker ändå att fullfölja 
protokollet och tillkalla alla elementen likvärdigt. Den ger inte upp och till slut 
sitter jag i ett tomt badkar där någon bankar hårt på dörren. Sebastian verkar 
också sitta där i badrummet. Jag hoppar ner i avloppsröret och åker kana 
genom systemet tills jag slungas ut ur en ko-rumpa och landar i gräset. Jag är 
liten och grässtråna gigantiska. Där står en skalbagge och väntar på mig och 
jag klättrar upp på dess rygg. Den krälar först genom gräset men fäller sedan 
ut sina vingar och flyger upp. Vi flyger högt över land och in genom ett moln 
och därmed flyger vi in i ett rum genom ett stort hål i golvet. Det ser ut som 
om vi är i ett rymdskepp med kontrollpaneler och fönster, golvet försluts och 
skeppet far iväg i ljusets hastiget. Det stannar vid en blå planet mycket lik vår 
egen. Kanske är det till och med jorden bara en annan plats. En repstege firas 
ned på sidan och jag klättrar ut. Längst nere ser jag en luft-scoter som är på 
väg för att hämta mig. Jag sätter mig bakom föraren och frågar vart vi ska. 
Han svarar att jag ska vara tyst. Vi landar i en djungel med mycket stora träd 
som alla har munnar och samtalar i ett jämt sorlande. Jag går genom djungeln 
och skallbaggen kommer flygande. Nu är jag normalstor och baggen liten. Den 
visar mig vägen till en brun dyig flod. Här är det du söker efter, säger den och 
menar i vattnet. Jag förstår att det i vattnet måste ligga något mycket stort och 
säkert inte helt ofarligt. Jag vadar försiktigt ut och mina fötter försvinner i 
dyn. Jag fortätter tills vattnet är uppe vid armhålorna, tar mod till mig och 
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dyker ner under ytan. Mina händer famlar först runt i vattnet men får sedan 
tag om en knagglig hud. En jättekrokodil, utan att tänka efter omfamnar jag 
dess kropp så gott jag kan och tar den, darrande i hela kroppen, med mig upp. 
 

JAG 
(27 januari 2016) 

Sebastian skapar ett rörelsematerial med utgångspunkt från berättelsen. 
Under dansen råkar han släppa en rejäl brakfis. Jag kämpar med att hålla 
mig för skratt. Han verkar verkligen få svar på tal direkt från andra sidan 
angående den tuffa röven. Andra sidan har humor. Jag går skrattande hem 
och skrattar hela resten av kvällen. Fisar är kul. När jag gör research om 
krokodil kommer jag fram till att det handlar om måttlighet. Krokodilen tar 
bara det byte de behöver och hushåller med det den har genom en långsam 
matsmältning. Krokodilen nedsjunken i lera kommer med kraft om tålamod 
och oräddhet, att veta när man ska ligga gömd och genom det fördolda 
uppnå det man vill komma åt. 
 

DEN RESANDE 
(Resa 28.2.2016) 

Sebastian ber mig gå och hämta en cyklon. Igen svarar jag att jag inte kan 
beställa något att komma. Han förklarar, något som kan virvla upp och blåsa 
rent. Jag frågar, ska jag söka efter en vändpunkt? Nej, snarare ta bort det 
gamla och göra plats för något nytt. Okej så vi gör en resa för att hitta något 
som blåser undan det gamla till fördel för nytt. Vid Luft finns det en kraft - 
visdom. Jag måste gå ner så snart som möjligt och där vandrar jag genom den 
ordnade gången i en apelsinplantering. En massa människor är där för att 
skörda apelsinerna. Jag erbjuder mig att hjälpa till och får en tom korg. Så 
klättrar jag upp i ett av träden som visar sig vara förvånansvärt stort. Längst 
uppe på den yttersta grenen fyller jag min korg med apelsiner. ”Hej Kråka.” 
Han sitter just bredvid mig på grenen. ”Vad gör du här?” ”Jag kollar vad du 
håller på med,” svarar den. ”Vet du var jag kan hitta något nytt”, fortsätter 
jag? ”Du har ju hela korgen full med apelsiner”, påpekar Kråkan. Så jag skalar 
en apelsin och äter den. Den är saftig och söt i smaken. Kråkan föreslår att jag 
ska klättra upp på dess rygg och så far vi i väg högt över landskapet. Han 
landar i hornet av ett grönt fällt, ett majsfält. Jag tackar och tar farväl sen går 
jag in genom grödorna. Jag möter en Mus. ”Hej Mus, vet du vart jag kan hitta 
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något nytt?” Hon svarar att hela fältet är fyllt av färsk majs och jag plockar 
famnen full. Hon frågar om jag vill följa med ner under marken. Under 
marken möter jag en mask. ”Hej Mask, vet du vart jag kan hitta kraft att blåsa 
ut gammalt till fördel för något nytt?” Då svarar masken, ”jag vet inget om 
något nytt. Jag äter mig genom den här gamla skiten och gräver gångar så 
vatten och luft får rum att sippra in och göra jorden fruktbar.”  ”Det låter 
klokt”, svarar jag. ”Vill du följa med mig upp?” ”Jo vars, det kan jag väl”, och 
jag blåser in masken i Sebastian. Efteråt beskriver Sebastian att han känner 
sig helt slut så jag tror att den här gången är det något som förändrats. 
 

JAG 
(28 februari 2016) 

När jag googlar om masken får jag upp följande strof: ”När vi möter 
masken så är det tid att gå igenom allt som vi varit med om. Det är tid att 
reflektera över det som hänt och först då kan vi kasta bort det som inte 
behövs eller är fruktbart - först efter att vi gått igenom det gamla kan vi bli 
emotionellt fria. Först då finns det grund för nytt att spira.” 
 

DEN RESANDE 
(Resa 30.1.2016) 

Han ber mig att göra en resa för att riva gränserna och ta bort rädslan. 
Uppgiften får min mage att knyta sig helt och hållet. Hela jag spänner mig och 
jag har svårt att sjunka in och gå ned. Teemu Mäki, en konstnär som jag 
beundrar mycket har kommit till ceremonin och det gör mig alldeles förvirrad 
så jag kommer inte in i något djupt hypnagogiskt tillstånd. Jag sjunker rakt 
ner under brädplankorna på studion och ner till jordens mittpunkt där jag 
cirkulerar som ett foster i en säck runt kärnan, som en planet kring en sol. 
Någon fiskar upp mig, en jätte petar sönder säcken i sin handflata och 
slemmet rinner mellan hans fingrar. Han börjar vandra och kommer till 
Afrika där han slungar ut mig i Atlanten. Jag dyker ner under vattnet och 
möter en stor ful fisk som jag följer efter in i ett rev. Där möter jag en Muräna 
som biter mig i armen och säger att det är för att testa mig. Men jag rycker 
inte till av smärtan så det känns fortfarande som om jag är för nära ytan. Jag 
frågar den om den kan hjälpa mig att riva gränser och ta bort rädsla? ”Nej, jag 
biter dem som kommer in i min grotta så det är inte mig du söker.” Jag 
simmar nedåt mot bottnen och möter en Eremit kräfta. ”Vet du något om att 
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riva gränser?” ”Min mage är alldeles oskyddad” svarar den ”och jag brukar 
låna snäckor som kan ge mig skydd.” Jag frågar då om Eremitkräftan vill följa 
med mig upp och den svarar ja. 
 

JAG 
(30 januari 2016) 

När jag ska blåsa in kräftan i Sebastian hostar han till och istället hoppar 
den över till mig. Den får mig att röra mig spindellikt och en fantastiskt 
konstig sång kommer ur mig från det undermedvetna. Jag känner mig just 
som eremitkräftan utan ett eget skyddande skal, med ett lånat hem och med 
en oproportionerlig jättestor hopknuten mage. 
 

DEN RESANDE 
(resa 1.2.2016) 

Redan under dagen gör sig resan påmind genom att jag under flera tillfällen 
känner ilningarna genom kroppen som får musklerna att ofrivilligt hoppa till. 
Jag förnimmer på förhand att det inte kommer att bli en lätt resa. Sebastian 
ber mig på kvällen att göra en resa mot något blått, klart. ”Vad då?” ”Snö”, 
säger han, ”kristaller eller något.” Jag förstår ingenting. Han förtydligar, 
”något som kan ge klarhet.” Så vi gör en resa för att finna klarhet. Han snurrar 
mig runt, slänger mig av och an och det försätter mig i ett bråddjup. Jag fattar 
hårt tag om hans hand. Han är där. Han kommer att hjälpa mig om det 
behövs. Jag står på en strand med branta lavaklippor på sidorna. Jag klättrar 
upp för en brant, klipporna är så vassa att de skär sönder mina fotsulor och 
händer. Jag blöder och smärtan får mig att skaka. Fåglarna som häckar i 
hålorna är störda av min närvaro och hackar efter mig. Jag försöker att värja 
ögonen åtminstone. Jag kommer upp på en grön platå av mjukt svalkande 
gräs som lindrar mina trasiga fötter. Landskapet är vidbrett och jag börjar 
springa. Jag ser något rosa och inser att jag sprungit in i en jättestor vargkäft. 
Jag får tag på en kindtand och kravlar mig ut genom mungipan. Som en liten 
fästing kravlar jag genom pälsen på vargen. Det är en hel vargflock som 
springer genom landskapet. När de kommer till foten av en glaciär hoppar jag 
ut ur pälsen och sväller till min vanliga storlek. Vargarna attackerar mig men 
jag har någon form av superkrafter och kan göra bra motstånd. De lämnar mig 
ifred. Jag klättrar upp på en glaciär men uppe på toppen faller jag ner i en 
dold spricka och fastnar mellan isblocken. Jag tittar in i den klarblå isen och 
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får syn på ett öga. Ett nedfruset prehistoriskt djur som jag ännu inte kan 
identifiera. Jag blåser på isen och den smälter och min andedräkt gjuter liv i 
en stor sabeltandad tiger. Utan att tveka griper jag så gott jag kan och tar upp 
den. Tigern far rakt in i Sebastians hjärta och den här kvällen skapar tigern en 
av de vackraste danserna jag upplevt. 
 

JAG 
(1 februari 2016) 

Jag är så utmattad att det får mig att falla till marken flera gånger. Hela 
kvällen är jag slut och följande dag är jag helt ur balans med ilningar och 
känslan av att vara avskild från verkligheten som om jag betraktar den med 
en kikare. Då jag möter människor som jag känner verkar de främmande 
och fjärran, som om jag känt dem i en annan tid men inte i denna. Till och 
med människor som jag inte känner förefaller bekanta och jag är osäker på 
om jag kanske ändå träffat dem förut. Det känns svårt, barnen är heller inte 
med mig denna vecka. Det skulle hjälpa mig in i en praktisk rutin av 
matlagning och smutsbyk. Inget som kunde få mig grundad. Jag funderar 
på om jag överhuvudtaget existerar. Det tar lång tid innan jag känner mig 
tillbaka igen. Vargflocken - lupus in fabula, får mig att associera till 
Sebastians släktnamn, Lopéz. Den sabeltandade tigern, "smilodon" - 
tveeggad tand, (grek.) har ingen nutida människa sett annat än som skelett, 
ihoppusslat av paleontologer - de med en djupare visdom om skeletts 
inbördes ordning. Den prehistoriska tigerns kvarlevor har hittats främst i 
Sydamerika där djuret dog ut för tiotusen år sedan ungefär samtidigt med 
mammutarna. Djuret existerar ändå i en mental värld och genom 
representationer gjorda av vetenskapsmän och konstnärer. Vår resas 
smilodon satt fast i ett klart isblock, som i ett jättestort förstoringsglas och 
förefaller ha kommit med visdomen: trots att skelett skingras och tappar sin 
inbördes ordning kan det föras på plats av dem som ser ordningens djupare 
mening. En tveeggad kunskap som antingen kan användas för att hela eller 
för att skada. 
 

DEN RESANDE 
(4.2.2016) 

Sebastian ber mig hitta de förlorade bitarna - till pusslet. Jag förstår inte vad 
han syftar på men tänker att det kanske inte spelar någon roll och att det 
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eventuellt är bättre om jag inte vet vad jag söker. Jag upplever en jättestor 
gräshoppa som står och väntar på mig i rummet mellan jord och vatten. Då 
jag lagt mig ned går mitt jag bort och klättrar upp på gräshoppans rygg. Den 
ger sig av i ett jättehopp genom huset. Vi tränger genom materien lätt som 
tanken. Gräshoppan hoppar över Havshagen, blåbärslandet och ner i Metron 
på Hertonäs. Vi far på taket av Metron till Nordsjö där han tar mig till skogen. 
Vi kommer till en grå död gammal tall. Insekterna har fullständigt befolkat 
stammen och vi kryper in i en av gångarna. Baggarna och larverna kommer till 
oss och biter tag i mig, vill äta mig men tycker inte om min smak och lämnar 
mig ifred. Jag klättrar ner genom rötterna på stammen och kommer till en 
brunn vars murar lyser i en fluorescerande blåaktig färg. Jag sätter min hand i 
det kalla friska vattnet och dyker sen ned i brunnen. I andra änden av 
brunnen är det smutsigt avloppsvatten och jag faller ner på kloakens golv. Jag 
följer efter en råtta som springer längs med väggen, kanske samma råtta som 
jag såg i portgången till skolan idag. Den leder mig ut till ett dike där jag 
möter en groda. ”Hej Groda, vet du något om de förlorade pusselbitarna?” 
”Nej”, svarar den och indikerar att jag ska hoppa upp på dess rygg. Den tar 
mig till en motorväg där det just inträffat en bilolycka vid en avfart. Två bilar 
ligger ihoptrasslade vid vägkanten och ingen har ännu hunnit stanna. Någon 
skriker och flera är döda. Två barn kommer fram till mig. Flickan räcker mig 
en pärla som hon hade i sin ficka och pojken ger mig ett miniatyrsvärd som 
han beskriver som sin favorit. Jag tackar för gåvorna och rycker till av ett 
sting. Ett bi har stuckit mig på ryggen. Jag griper efter biet och tar det med 
mig upp och blåser in det i Sebastians hjärta. 
 

JAG 
(4 februari 2016) 

I egyptisk mytologi var biet skapade ur solguden Ras tårar och fungerar 
som en budbärare, pollinerare, mellan guden för ljuset och materiens 
människor. Jag kommer också att tänka på myten om Lemminkäinen och 
ser framför mig Axel Gallen-Kallelas fresko från Jusélius-mausoleet där 
modern vänder sig upp över sin vänstra axel i vädjan om att biet ska komma 
med livgivande nektar. Ett uppvaknande, död och återuppståndelse. Modern 
sörjer sitt döda barn. De döda barnen i bilolyckan som kom med pärlan och 
svärdet. Tuomo, mina barns far, var med på kvällens ceremoni. Han tycker 
inte om det jag gör och var som vanligt kritisk efteråt. Samtidigt gör det mig 
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ledsen att tänka på vår familjs splittring, att våra barn går igenom en svår 
tid då vi bott skilt i nästan ett år och ännu inte rett ut tillsammans hur vi ska 
göra med vår framtid. 
 

DEN RESANDE 
(5.2.2016) 

Han ber mig göra en resa att finna hjälp att bli av med gammal skit. När jag 
kallar på elementen så faller jag ner på stenen i salen. Jag slår mig något men 
inte illa. När jag lägger mig ned bredvid Sebastian så befinner jag mig 
omgående i en hög av jättelika stenbumlingar. Jag försöker hitta ut men det är 
som i en labyrint. Jag trampar snett och faller i ett mellanrum djupt ner i 
urberget där jag landar i en upplyst korridor. Den leder in i en festsal där 
bergtrollen ska hålla fest. Jag är så liten att jag kan gömma mig bakom 
möblerna. Då kommer en svartvit katt och nafsar efter mig. Den vill leka och 
jagar mig runt i rummet och drämmer till mig med sina stora tassar. Jag flyr 
in i ett hål i väggen och möter musfamiljen. ”Hej Mus, vet du var jag kan finna 
hjälp att bli av med gammal skit?” ”Nej, men jag kan visa dig vart.” Så jag 
följer med musen ner för ett par mycket långa spiraltrappor som leder till en 
sjö av brinnande magma. Musen pekar att jag ska dyka i eldhavet så det gör 
jag och smärtan då köttet sveds bort från mina benknotor är näst intill 
outhärdlig. Djupt där inne möter jag en eldflamma i skepnad av en 
mansgestalt. ”Vet du vad jag ska göra med gammal skit?” frågar jag. ”Bränn 
det!” svarar han irriterat. Jag tackar för rådet men vet inte hur jag ska komma 
därifrån. Då marker jag hur katten fiskar upp mig med sin tass och slänger 
upp mig på sin rygg. Jag tar med mig katten upp och blåser in den i Sebastians 
bröstkorg. 
 

JAG 
(5 februari 2016) 

Gammal skit ska brännas in till märg och ben! Inga av de gamla attityderna 
kan bli kvar om man vill tala med Eld. 
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DEN RESANDE 
(6.2.2016) 

Han ber mig göra en resa att finna styrka i ensamhet. Jag ser Sebastian gå 
framför mig på en äng i en skogsglänta. Han går snabbare än jag och hinner 
före in i en skog där jag förlorar honom ur sikte. Skogen är mörk och kall. Jag 
snavar och faller ner i ett hål som verkar vara en fälla. Jag kan inte ta mig ur 
gropen. Vid randen skymtar jag en björn som cirkulerar längst med kanterna. 
Han sträcker ner sin tass, hjälper mig upp och tar mig i sin famn. Jag borrar 
in mitt ansikte i hans halsgrop och låter mina händer glida genom hans päls 
och övervinner därmed skräcken. Hans värme gör mig trygg och jag klättrar 
upp på hans axlar. Björnen tar mig först med till ett hallonfält där vi äter oss 
mätta och sedan för han mig till en grotta där han gör i ordning för ide. Jag 
sitter bredvid honom och krafsar i hans päls tills han lugnt somnar in. Jag går 
ner till forsarna nedanför berget och fångar några fiskar. Så dyker jag ner i 
vattnet och simmar nedströms. Jag fastnar då i något typ av nät. En gammal 
man, som älskar att fiska, tar upp nätet och lirkar ur mig. Jag får sitta längst 
fram i hans eka och han ror mig i land. Jag går återigen in i skogen och ser 
björnen vinka åt mig. Jag förstår att han vill att jag ska ta honom med upp. 
 
   JAG 

(6 februari 2016) 
Björnen kom med en oväntad tillgivenhet, den gav oss friska näringsrika bär 
innan vintersömnen. Den lät oss krafsa sig till sömns. Björnen kom med 
visdom om att sitta i stillhet i grottan, om visdom genom sömn. I sömnen 
kan vi möta landskapet på andra sidan. Simma i strömmen som laxen i 
känslornas flod. Varför nedströms? Laxen vill inte simma i riktning av 
plikter för fortplantning eller kärleks förhållande? Vid tanken på mannen i 
ekan associerar jag till en strof ur en isländsk dikt: "Tiden är hala fiskar som 
glider ur mina händer." Den ensamme fiskaren - en bild av Aion den 
grekiska guden för tidlöshet. 
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EPILOG 

 

U T  U R  M Ö R K R E T  
 
 

JAG REGISSÖR 
Jag frågade några av de som kommit till ceremonin hur de uppfattade den och 
hur de kände sig efteråt. Vissa sa att det inte var deras grej och andra beskrev 
hur de upplevt eufori som gett dem känslan av att näst intill sväva hem efteråt. 
Under några av ceremonierna lade sig deltagarna ner på golvet för att kunna 
sträcka ut kroppen. De hamnade i ett mycket avslappnat tillstånd. Jag kan 
tänka mig att skapa nästa projekt där det faktiskt kunde finnas madrasser som 
man kunde ligga och sova på, som på Aune Kallienens "Sädekehistä -
täydellisen politiikka". Jag tycker om idén att genom (konst)upplevelsen 
skapa full avslappning och därmed öppna vägen att lösa deltagarnas 
omedvetna psyko-fysiska blockeringar eller dämpa tänkandets överhettande 
effekt. Man kan kanske tycka att det var långsökt att skapa en ceremoni som 
skulle förändra världen men som jag ser det, kan man bidra till en avslappnad 
eller euforisk människa skapar man möjligheten för hen att förändra världen. 
 

JAG MAMMA 
Det är inte varit lätt att vara mamma. Det är en av de svåraste uppgifter jag 
fått. Barn är en kalldusch av verklighet som väcker en ur dagdrömmandet. 
Man måste vara ultrapraktisk annars står två hungriga människor där framför 
och skriker på varandra. Var dag är en närkamp med verkligheten som man 
alltid förlorar. Somna och vakna upp i stress efter några få timmar sömn. 
Ångesten av att inte vara kapabel att sköta eller kunna hålla barnen vid liv. 
Jag undersökte på hälsostationen om jag kunde få psykiatrisk hjälp men 
iställer remiterades jag till Neurologen och har sedan i höstas gått igenom en 
grundlig hjärnundersökning. Min hjärna och mitt intellekt är prima. Så har 
läkarna vidare utrett mitt psykiatriska tillstånd. Även det är ok så när som på 
ett och annat trauma. ”Jaha, svarade jag, vad gör man åt dem då?” Jag går på 
psykoanalys sedan en tid. Psykiatern beskrev psykoanalys som ett redskap att 
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samla sina minnen, bearbeta dem för att bygga ett helt själv. Jag tänkte på det 
shamanistiska redskapet som kallas soul retrieval. Det handlar om att man 
gör resor och söker upp de fösvunna pusselbitarna av självbilden, antingen åt 
sig själv eller åt någon annan. Psykoanalysen är även det en resa i tid och rum 
där jag hämtar tillbaka de förträngda pusselbitarna.  
 
 

 

 
 
 

Ur ”Offret” 

 
JAG 

(Våren 2016) 
Jag tackade Sebastian för att han sedan vi träffats hjälpt mig att rätta till en 
smärtsam axel. Vid sju tillfällen på fyra månader har han behandlat mig 
genom Feldenkreis-metoden. En metod där man fokuserar på skelettets 
linjer för att nå de punkter där musklerna kan slappna av och finna en 
bättre balans. Jag tackade honom för jag tycker att han dessutom hjälpt mig 
med att sakta men säkert grunda känslan av oregerlig elektricitet. Han har 
lyckats ta bort en blockering i solar-plexus som gör att jag kan andas mycket 
djupare än förut. Blockeringen bidrog till kramperna i musklerna på rygg 
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och nacke. Känslan av läcka ut ett överhettat magnetfält överrumplar inte 
längre. Han svarade med sin vanliga rationella attityd att han inte "tagit 
bort något", att allt handlar om rörelsemönster och att jag bara ska jobba 
med att hitta de rätta mönstren. Och visst har han rätt, trots att jag kan 
tycka att attityden är en aning cynisk, allt handlar om rörelsemönster. 
Panta Rhei - allting är i rörelse, allting flyter. Från det grekiska ordet Rhea 
– våg, flöde som även gett upphov till ordet Rhytmos – frekvens, mönster. 
Men varje rörelsemönster generaras dock först i en mental värld innan det 
manifesterar sig i kroppen. Vad vi delar i ett möte med en annan människa 
är en immateriell aspekt av den materiella världen. Medvetande är mätbart 
bara genom sekundära bioelektromagnetiska händelser i hjärna, frekvenser 
som uppstår ur impulser från våra sinnen och kognitiva verksamhet. Ur 
dessa sensoriska impulser som stimulerar våra kognitiva nätverk uppstår 
våra tankar. När blir de tankar - från kinetisk impuls till tanke, från 
fotonpartickel eller frekvens till tanke? Den metamorfosen är ett mysterium. 
Frågan är varför fenomenet "tanke" skulle vara något som vi trollar fram i 
hjärnan? Jag tror i alla fall inte på magi. Det vill säga om magi är något 
annat än ett lagbundet fenomen på kvantnivå vi ännu saknar redskap att 
förstå. Vårt medvetande existerar inte – om man vill vara exakt. Trots det 
känner jag mig relativt medveten även om största delen av min existens 
består av omedveten dynamik. Jag tycker vi förringar vår förmåga att föra 
en dialog med det omedvetna för jag upplever konkret att man kan skapa en 
dialog med mönstren på en annan nivå än i den fysiskt manifesterade. Den 
dialogen behöver inte vara rationell och den är sällan helt medveten. Som 
jag ser det har Sebastian med sin sunt grundande visdom förmågan att föra 
en dialog med rörelsemönstren på den mentala nivån och kan dela den 
visdomen med en annan människa på ett djupare plan än det medvetna. 
Våra kroppar är som sensoriskt känsliga mottagarstationer av externa 
signaler på olika frekvenser. Är det mottagarstationen som är medveten 
eller frekvenserna? Man kan tänka sig att varje sinnesimpuls innehåller en 
"tanke" och att vår hjärna helt enkelt samlar upp dessa "tanke"-impulser 
från den materiella världen och bearbetar brottstycken av "tankar" till en 
tolkad helhet. Denna tolkade helhet kan vi därefter göra manifest genom 
våra berättelser, skapelser eller konstruktioner. 
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TACK TILL 

 
Maarit Ruikka:  som trott på mig och stöttat mig hela vägen genom 

studierna. Utan dig hade jag inte lyckats. 
 
Eki Vuori : Som öppnade mina sinnen och löste biljette till berg- 

och dalbanan. 
 
Monika Fagerholm: Stort Tack Monika! Utan din positiva uppbackning 

hade det varit tusenfalt svårare att genomföra 
slutarbetet. 

 
Jani-Petteri Olkkonen: Som introducerade mig för det irrationella. 
 
Saima & Hugo: Mina barn, som är mina facklor och som ibland 

betalar ett högt pris som barn till konstnärsföräldrar. 
 
Naturen: Tack naturen, verkligheten och kosmos för visdom. 
 
Arbetsgruppen: Tack Anton, Jani, Johanna, Liisa, Jaakko och 

Sebastian för er konstnärliga visdom, hängivenhet 
och lojalitet. 

 
Tuomo Hutri: För att vi försöker. 
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