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Retreatens struktur  

och bokens innehåll
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Inledning 

I mitt andliga sökande har jag irrat en del. Letat här och letat 
där. Frågorna som jag ställt på vägen har varit och är fortfarande 
många. Vem är jag som kristen, om det nu är det jag är? Passar 
jag in i mallen som kristen? Förstår jag vad som förväntas av mig 
som medlem i Svenska kyrkan? Hur ska jag hantera min gamla 
skam att stå upp för att jag är kristen? Hur ser min relation till 
Gud ut? Vad är det som gör att en människa tar beslutet att gå i 
kloster? Listan på frågor kan göras hur lång som helst. 

På denna livsresa i utforskandet av vad livet är för mig, ham-
nade jag, som vanligt mest av en slump, på en 30-dagars tyst  
ignatiansk retreat på St Beuno’s i norra Wales. Det blev en resa 
där det till det yttre hände väldigt lite, men desto mer i det inre 
livet. 

Jag har skrivit boken som en dagbok, utifrån vad som kommit 
till mig i stunden. Budskapet i boken är retreatens övergripande 
struktur och den process som jag upplevt, från första dagen till 
det är dags att lämna St Beuno’s. Vissa saker återkommer och kan 
upplevas som en upprepning eller fragmentariska, men så kan 
det vara i en process.

Boken är full av referenser till bibeln utifrån de uppgifter jag 
fått under veckorna. Om du vill kan du följa med i dessa, men de 
är inte nödvändiga för att förstå flödet i boken. Vill du veta mer 
i detalj kring Ignatius övningar så finns det andra böcker som 
beskriver dessa. 

Som bilaga längst bak i boken finns en grafisk bild av retrea-
tens flöde.

Välkommen att ta del av min andliga upptäcktsresa.
Lars-Anders 
2018
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Onsdag den 1 augusti 2018

Bagagebandet slutade gå. Jag tänker att om jag tittar tillräck-
ligt länge och fokuserar kanske jag ser min nya stora mellanblå 
resväska komma i alla fall. Kanske Gud kan hjälpa mig med den-
na praktiska sak. Men han har rimligen annat som är mer viktigt 
att sysselsätta sig med. 

Efter en stund insåg jag att mellanlandningen i Bryssel varit 
för kort tid för att väskan skulle ha hunnit flyttas till Manchester-
planet. Det var ju faktiskt så att jag fick en expresslapp av perso-
nalen på planet från Stockholm för att kunna gå förbi hela pas-
skön in till B-delen på Bryssels flygplats för att hinna med nästa 
flyg.

Jag fick gå och ställa mig i kön till ”bagage som inte kom-
mit”-disken. I kön fyllde jag i en blankett, beskrev väskan och var 
jag skulle bo i England. Adressen som i Wales består av ett antal 
rader, siffror och distrikt, var för svår för att flytta till rätt ruta på 
blanketten så jag bad personen bakom disken om hjälp. Han fyll-
de snabbt i sina rutor utan att ta med all information. St Beuno’s 
Spirituality Center var uppenbarligen en känd adress. Närmaste 
ortsnamn var Tremeirchion, ett av många walesiska namn som är 
svåra att uttala, även om just detta namn inte innehåller en massa 
”ll” och ”w”.

Trots att frun och jag hade vaknat 4.30 på morgonen så var jag 
förvånansvärt pigg. Det berodde väl mest på att dagen kommit 
som jag väntat på i ett halvår. Det var i december som jag och 
Ulf - Ulf Lindgren, min andlige vägledare och en av de drivande 
krafterna i det Ignatianska nätverket i Stockholms stift – satt och 
pratade. 

Så här beskrev jag det då:
--

Så fick jag då äntligen mailet. Det tog mer är tre månader efter 
det att jag skickade in ansökan i januari. Tre månader av stän-
dig väntan. Förvisso stod det att svaret skulle komma ‘innan fyra 
månader innan det startade’, men nu har det gått över den tiden 
med flera veckor.
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Jag satt på Ringvägen på ett utekafé och väntade på en vän. 
Det var 25 grader den 20 april och jag hade ljust orangea kortbyx-
or på mig med en aprikosfärgad tröja. Sommaren talade om att 
den var på en alltför tidig visit, men att den snart skulle komma 
på riktigt.

Innan vännen kom så tittade jag i mailboxen, och där låg det! 
Accepten att jag, som jag säger till mig själv, ska gå i kloster i 5 
veckor.

Jag ringde direkt hem till frun och berättade, och hon frågade 
hur det kändes när jag nu äntligen fått mitt besked. Jag kände 
efter – TOMT. Det kändes bara tomt. En mycket konstig känsla. 
En tanke kommer till mig att jag står inför något avgörande. Vad 
det är kan jag inte sätta ord på.

Det är en så kallad FSE, Full Spiritual Experience, jag ska ge-
nomföra. Det innebär en komplett övning som Ignatius de Loyo-
la, Jesuitordens grundare på 1500-talet, tog fram under sin livstid.

Det var Ulf som i januari ställde frågan om jag bott i ett klos-
ter någon gång. Javisst, det har jag ju. Två gånger har jag bott i 
Östanbäcks kloster utanför Sala. Första gången var en helg med 
pappa när han fyllde 80 år och den andra gången var fem år se-
nare med äldsta sonen. Två helger som finns djupt bevarade i 
mitt hjärta.

Hur det nu var berättade Ulf om kortare vistelser i St Beuno’s 
kloster (uttalas [bainås]) i norra Wales. Den ignatianska metoden 
känner jag till ganska väl teoretiskt. Några gånger har jag också 
provat på praktiskt. Vi pratade vidare samtidigt som det hände 
något i mitt hjärta. Jag stannade upp i min tanke samtidigt som 
blodet pumpade intensivt!

När jag för tio år sedan brottades med mig själv i terapirum-
met fanns en längtan efter att gå El Camino, de 83 milen i norra 
Spanien. Behovet då var att få möta mig själv i ensamhet. Nu ville 
sig livet att jag fick möta mig själv på annat sätt i etapper och 
det har varit bra. Dessutom känner jag en stress att gå El Cami-
no, dels på grund av att jag kommer att gå sönder mina ben då 
vandringen kommer att bli en prestation som jag inte kommer att 
kunna tygla, och dels för att jag inte vill känna stressen att hitta 
ett nattboende varenda kväll.
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Men behovet att möta mig själv i djupet finns kvar! Ulf re-
kommenderar mig att prova en tiodagars session i Wales. Något 
som han själv har erfarenhet av. Några gånger har jag tänkt att en 
framtid som andlig vägledare inom det ignatianska skulle kunna 
vara något för mig. Skulle jag vilja förverkliga det så kräver den 
två-åriga utbildningen att jag gått en full FSE.

Redan under vårt samtal bestämde jag mig att jag ska gå den 
långa retreaten på 4 veckor. Med processen runt omkring kom-
mer jag att bli borta 37 dagar. Jag kommer sakna frun, missa 
barnbarnets treårsdag och vara borta från min egen 65-årsdag. 
Men så kan det vara.

Väl hemma hämtade jag hem anmälningsblanketterna. Det 
var många sidor som skulle fyllas i. Dessutom krävdes två refe-
renser som skulle besvara ett flertal frågor om mig. Uppenbar-
ligen är vistelsen så pass tuff att detta behövs. Det fanns också 
tydliga regler kring vad som gäller om jag väljer att bryta i förtid.

Nu började en massa känslor komma till mig. Vad var det jag 
har givit mig in på? Jag ville åka redan ”nu”! Jag var både livrädd 
och samtidigt mycket förväntansfull. Vad skulle jag komma jag 
att upptäcka? Vad skulle jag komma att hända? Hur skulle jag 
komma jag att hantera min rastlöshet?

Frågorna bara sprutade ur mitt huvud. Skulle frun och jag se-
mestra i England detta år? Hon släpper av mig vid klostret och 
tar sedan Göteborgsbåten hem. Måste jag ha en större resväska 
så jag får med mig de saker som gör att jag kan få lite ombonat i 
rummet? Ska ett retreatrum vara ombonat? Vilka böcker vill jag 
ha med mig? Datorn är OK att ha med sig. Självklart kommer jag 
att ha en ambition att dokumentera hela tiden. Är det det jag ska 
göra – dokumentera eller bara uppleva? Går det att göra bägge? 
Eller förtar det upplevelsen. Vad händer med min presterar-roll 
under en retreat som denna?

--
Åter till Manchester där jag intog lunch i 20 grader, en allt-

för salt grillad skinkstek med pommes, på en pubs uteservering. 
Vilken skön värme efter att i många veckor pendlat mellan 25-32 
grader i Sverige. Alla ljud från trafiken och mängden människor 
var bedövande. Samtidigt var det skönt att reflektera över det var-
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dagsliv jag ska lämna. Längtan till tystnaden blev än mer lockan-
de. Jag slog också en snabbsignal till frun. Det var för att suga på 
karamellen lite extra en sista gång.

Tåget till Rhyl tog en och en halv timme av avkoppling. Den 
sista biten på resan fram till St Beuno’s var med taxi. Taxichauffö-
ren berättade om alla de som kommer till St Beuno’s från jordens 
alla hörn.

Väl framme möts jag av en fantastisk utsikt över hela Clwyd-da-
len [klåidd]. ”W” uttalas som ett ”o” med en dragning till ”å” och 
”y” blir ett ”i”. Havet till höger och hela Snowdonia-massivet i 
fonden. Det grå stora trevåningshuset från 1847 reser sig mäktigt 
framför mig när vi åker in på innergården. 

”Tryck på dörrklockan” säger taxichauffören innan han öns-
kar mig lycka till och återvänder till Rhyl. 

Dörrklockan skräller högt i den stenkorridor som jag strax 
blir insläppt i. Tim tar emot mig. Då detta är starten för tre grup-
per som är i centret samtidigt, vår 30-dagars retreat, en åttadagars 
retreat och en ignatiansk vägledarkurs, så tar det en stund innan 
han förstår till vilken grupp jag hör till och att jag kommit direkt 
från flygplatsen. Jag hade ju inte heller någon resväska med mig.

Jag stannar upp och reflekterar tillbaka. Nu står jag alltså med 
fötterna på den plats jag både fasat för och längtat till. Fasat inför 
de 5 veckor jag ska vara här, förvisso bara 4 veckor i tystnad, men 
ändå. Vad kommer att komma fram? Kommer jag att klara av att 
stänga ute det yttre livet? Vad kommer att hända med min rast-
löshet? Kommer jag att klara av att hålla dagsrutinerna med bön, 
yoga, och annat som kommer till mig. 

Men denna oro väger väldigt lite i vågskålen. En känsla som 
kommit till mig de senare åren är tillit. Tillit till att det kommer 
att gå bra. Och så den där underbara känslan av att vara i nuet. 
Bara vara. Tänker tillbaka på förmiddagen och den icke anlända 
väskan. Tidigare hade jag blivit förbannat och stressad. Nu ställde 
jag mig i kön, väntade lugnt på min tur och fick snabb hjälp. 

En viktig faktor i att jag kan känna tillit är nog att jag ser till 
att inte stressa, att alltid när det går, ta tillräckligt med tidsmargi-
naler. Hellre åka tidigare och vänta än att stressa. 
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Nåväl, Tim visade mig till det rum i en annan byggnad där jag 
ska bo under min vistelse. Vi gick nerför trädgården på baksidan 
av huset. Det var lite vingligt för alla träd hade precis beskurits 
kraftigt och det låg mängder med grenar och bark på marken. Ut 
genom grinden och över den lokala vägen. De lantliga vägarna i 
England är smala och med vegetation direkt inpå vägkanten och 
med en, trots detta, hög hastighet på bilarna, höll jag på att bli 
påkörd redan dessa mina första minuter på St Beuno’s.

Det vita huset var nyrenoverat, fyra rum med toa och dusch, 
ett litet samlingsrum och ett kök med tvättmaskin och torktum-
lare. Hoppas min väska kommer, annars får jag tvätta alltför ofta. 
Allt är mycket fräscht. Utsikten från mitt fönster är över den söd-
ra delen av dalen med den frodiga grönskan på sluttningen. 

Grundstrukturen på retreaten är ankomstdag, två dagars in-
troduktion, de andliga övningarna (4 veckor), två dagars avslut-
ning och avfärdsdag. Mellan de fyra övningspassen, som vardera 
tar en vecka, är det två endagars återhämtningsdagar. Vi går in i 
tystnaden dag 3 efter kvällsmässan.

Efter kvällsandakten gick vi en rundvandring och lärde oss 
att hitta bland de fyra vindlande våningsplanen, de fem olika ka-
pellen (det finns ytterligare ett en bit bort i parken), skapande 
verkstaden och rutinerna för matsalen. Därefter samlandes vi 
tolv i vår grupp, åtta från Storbrittanien, en från Irland, en från 
Tyskland och så jag och en till från Sverige, tillsammans med 
Roger, jesuitpräst och Director, och 5 andra bland personalen i 
ett rum i källaren. Det visade sig att flera i personalen bor på St 
Beuno’s. Det blev en kort presentation av oss alla och några prak-
tiska saker som utrymningsvägar mm. Roger berättade att han 
är tacksam att motorvägen A55 finns i närheten och påminner 
om sin existens genom ett ständigt billjud. ”A55:n talar om att 
det finns en värld utanför St Beuno’s som vi måste förhålla oss 
till, leva i och hitta ett lugn i”. Dagen avslutades med ett glas vin 
och socialisering. Själv var jag så trött att jag gick till rummet och 
utan att borsta tänderna, tandborsten fanns ju kvar i väskan på 
Manchester flygplats, så somnade jag direkt.

En sista reflektion. Jag är inte så säker på att jag tycker om 
detta socialiserande. För mig är gruppen en mer administrativ 
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grupp för St Beuno’s. Jag är här i min egenskap som en sökande 
person med en uttalad vilja att söka tystnaden. Förvisso ska vi 
vara tillsammans under några introduktionsdagar, men ändå. 
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Torsdag den 2 augusti 2018

Det var tyst vid frukosten. Så skönt. Vår grupp behöver förvis-
so inte vara tysta än men åtta-dagarsgruppen gick in i tystnaden 
redan första kvällen, så därför är hela St Beuno’s tyst, förutom i de 
rum som är utpekade som samtalsrum. Senare visade det sig att 
vid lunch och middag är det två serveringar, en för de som gått in 
i tystnaden och en för oss andra som ännu inte gjort det. 

Jag passade på att ta en massa kort både ute och inne direkt 
efter frukosten medan jag har den externa energin kvar, för sen 
vill jag bara kunna fokusera inåt.

England verkar leva i avsaknad av hårt bröd, som blivit en 
livsnödvändighet för mig. Jag kan dessutom konstatera att jag 
gått upp några kilo i sommar, mycket beroende på knäskadan jag 
fick av den tunga gungan när jag ”räddade” barnbarnet från att 
få den på sig. Den träffade mitt vänstra knä istället med följande 
problem med korsbandet, vilket gjorde att jag inte kunna gå de 
dagliga promenaderna. Därför har jag tagit beslutet att undvika 
allt mjukt bröd och äta ägg och bacon till frukost samt yoghurt 
och frukt. Får se hur länge det håller. Men den menyn innehåller 
en massa proteiner som gör att jag borde hålla mig till lunch utan 
att bli hungrig. 

Jag har god mobiltäckning på rummet men ingen wifi. En ut-
maning är att inte fly ut på nätet, att stanna i min egen glasvärld. 

Sista dagarna innan avresan kom resfebern. Vad har jag givit 
mig in på. Katastroftankarna kom också om än i liten portion. 
Är detta sista gången jag ser frun? Kommer något att hända mig 
som gör att jag inte kommer hem? Det är ju så lätt att ”Helt plöts-
ligt händer det” som Lottoreklamen säger, även om den reklamen 
åsyftar något positivt. Trots detta känner jag ett förväntansfullt 
inre lugn. Den goda vännen tycker det är konstigt, jag borde ju 
tänka en massa. Men det gör jag inte. Jag har tagit beslutet och 
det känns så ini grunden rätt, så det finns inget att tänka efter på, 
utan mer att bara vara och vara beredd på att ta emot som det 
kommer. 

Ruth, vår koordinator, presenterade olika sätt vi kan reagera 
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på när vi går in i en retreat. Framför allt den trötthet som måste 
få komma fram när vi släpper kontrollen och låter livet komma.

Dagens första uppgift var en lectio divina, helig läsning. His-
torien till denna var att när böcker saknades så lästes delar av 
bibeln upp för benediktinernunnorna under måltiderna. Samma 
text lästes många gånger, för att sedan vara ett budskap för nun-
norna att ”tugga på”, som det kallas här, under dagens arbete. På 
detta sätt skapades en känsla för bibelns budskap. 

Den text vi fick idag var Jesaja 55:1-9 ”Herrens förbund be-
står”. Texten lästes långsamt för oss tre gånger med 5 minuter 
emellan. Därefter fick vi gå dit vi ville för att kontemplera över 
texten. Jag gick till mitt rum och slog i min svenska bibel för att 
tillfullo förstå texten. Väl införstådd med vad som stod där häm-
tade jag en kaffe och satte mig i trädgården och läste texten igen 
flera gånger och bara lät tankarna komma. Som vanligt slutade 
mina tankar kring detta med att Guds vilja är lika med att jag hit-
tar och följer mitt Själv (Se dag 17 där jag förklarar ”Själv”). Mer 
än så kan jag inte göra som människa. Processen dit är inte alltid 
enkel, men väl där har jag kommit en bra bit på vägen.

Jag hittade hårt bröd! Här går det under beteckningen ostkex, 
heter rye bread och ligger i ostkexlådan och tas fram till lunch till 
ostbrickan, som i sin tur är ett alternativ till den söta efterrätten. 
Jag kollade med Ruth om det skulle kunna gå att få rye bread 
även till frukost, så att jag slipper deras mjuka bröd. Hon var vän-
lig och sa att hon skulle kolla med köket. Hon lät mig dock förstå 
att denna ändring kanske inte var allt för enkel att få till stånd. Får 
se imorgon om ett under skett. 

Dagens andra uppgift formulerades som ”the gifts in my life”, 
det vill säga titta igenom (hela) livet och se var Gud stått mig 
bi. På engelska kallas övningen för ”graced history”. För oss som 
gjort denna övning tidigare, och det hade de flesta, rekommen-
derades vi att tänka utifrån ett nu-perspektiv. Vad vill Gud att vi 
ska se just NU i denna stund?

Måste säga att uppgiften inte var direkt lockande och jag ville 
hitta på något annat. Mycket av detta har jag skrivit om i min 
bok ”Från offer till man”. Men det är just denna reaktion som jag 
ska lära mig att begrunda. Flykten från uppgiften eller bönen. 
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Grundtanken är att det alltid finns nya dimensioner att upptäcka. 
Så med ett papper och en penna i handen tog jag en ny prome-
nad.

Det som slår mig i mer generell mening är tacksamheten för 
mitt liv, för att jag kan älska och bli älskad, att jag har hittat en 
väg i livet att bli den jag vill bli och att det känns bra långt in i 
mitt hjärta, tacksamheten över min familj, barn, barnbarn och 
alla andra relationer jag har i livet. 

Som vanligt hamnar jag i trångmål med mig själv när jag tän-
ker på dessa saker. Vad är det som Gud har varit direkt delaktig 
i och vilka har jag med egen kraft och mod åstadkommit? Eller 
är det så att det är Gud som givit mig denna kraft? Det sista har 
jag svårt att acceptera. Jag vill gärna tro på min egen styrka och 
att det är jag själv som styr. Här brottas jag med den transcen-
denta och den immanenta Guden. Är Gud ett externt objekt som 
jag kan/bör vända mig till eller är Gud lika med min egen inre 
livskraft? I normalfallet ser jag Gud som min inre kraft, men det 
finns tillfällen när mitt behov att till exempel tacka för något har 
krävt ett yttre objekt att vända mig till. 

Det ska bli spännande att se om och i så fall hur dessa tankar 
förändras under denna retreat. 

Dagens sista gemensamma pass var en genomgång är hur de 
kommande veckorna kommer att te sig vad gäller: 
• vad bön är (det är när vi är mer öppna för Gud än annars)
• hur bön utförs enligt Ignatius (förberedelse, paus, bön in-

klusive att avsluta bönen med en konversation med Gud
• reflektion över vad som hände, vilka mönster framstod
• avluta med att tacka Gud för vad som kommit fram. 

Dagen avslutas med en mässa som jag inte går på. Väljer att ta 
tid och skriva ner mina tankar i stället.



17

Fredag den 3 augusti 2018

Fredagar är en dag som går i fastans tecken i köket. Det finns 
ingen lagad frukost och de andra målen är mer av sopp-karaktär. 
Som ett tecken på fastan ska det regna idag. Vid slutet av frukos-
ten kom en kvinna i min grupp med ett litet paket med hårt bröd. 
Jag hade ju i gruppen igår lagt ut mitt behov av hårt bröd. Tack 
snälla! På väg från frukost gick jag till diskrummet där det finns 
ett torrförråd och ett kylskåp. Det är meningen att vi ska förse oss 
med det vi vill, och i mitt fall så vill jag fylla på några saker till 
kylskåpet i vårt hus. 

Igår kväll kom äntligen min väska men tandborste och annat 
som jag behöver. Jag drog den nedför den branta backen huset jag 
bor i. Tung som den var så fick jag baxa den uppför den mycket 
smala trappan till mitt rum. När allt var uppackat kändes det som 
om jag fått det livsrum jag behöver för att klara mig, både fy-
siskt och mentalt, under övningarna. Det enda jag tagit med mig 
i onödan var min sovkudde. Sängen har två kuddar av den mer 
breda och fasta sorten vilka fungerar utmärkt för mig. 

Mina tankar finns nästan hela tiden här och nu. Jag har inget 
att oroa mig för, speciellt som väskan är på plats. Än så länge 
hänger jag med i de svenska tidningarna på nätet men blir mer 
och mer ointresserad av det som står där. Samma med medde-
landena i den familjemeddelandegrupp vi har på nätet. Hustrun 
som i några dagar är med barnbarnet när dagis har sommarstängt 
kommunicerar med sonen och hans fru. Nej, de skapar ingen 
hemlängtan. Snarare en längtan att gå in i tystnaden och stänga 
in mig i min glaskupa. Gissar att det är naturliga steg, detta att 
skala av sig det ena yttre intrycket efter det andra. Förmodligen 
kommer det stunder framöver där jag längtar efter dessa intryck 
som en flykt från det som är. 

Jag suktar lite på att byta rum till det rum som vetter direkt 
ut mot dalen. Några av oss i huset stannar bara 10 dagar så det 
kanske finns möjlighet. Det visar sig att den som bor i rummet 
är en i min grupp, dvs han kommer att bo där hela min tid i hu-
set. Dessutom säger han att fönstret utåt är betydligt mindre. Så 
ytterligare en gång får jag insikt om att gräset inte är grönare på 
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andra sidan och att jag har det utmärkt som jag har det. Får se 
om jag ska möblera om mitt rum lite så att jag får mer direktvy 
utåt. Min närmaste vy just nu är den lilla blombukett med bland 
annat luktärt och nejlikor i, som stod här i förrgår som ett väl-
komnande. Måste säga att jag är imponerad av de välkomnande 
detaljerna. 

Tillbaka efter kvällsmässan ser jag tillbaka på dagen. Det kom 
ett regn under eftermiddagen som skapade en klarare luft. En luft 
som återspeglas i mitt sinne genom att jag mer och mer går in i 
den rena känslan av att vara här.

En viktig sak som poängteras om och om igen är att stanna 
kvar i känslan under varje övning och däremellan också. Som det 
uttrycks - ”även om inget kommer till dig så kan det vara i 59:e 
minuten nåden kommer”. Vilken utmaning! ”Gud är viktigare än 
övningarna i sig” är en annan devis vi ska ta med oss. Det finns 
också en frihet i det bundna som Ignatius föreskriver i sina öv-
ningar. ”Var fri – och gör det som passar dig, och skippa det an-
dra – men genomför övningarna”. Mycket motsägelsefullt, men 
här hänvisas vi till vår andlige vägledare för diskussion.

Idag fick vi reda på att de sista två heldagarna blir i gemensam 
grupp som avslutning. Låter som en bra idé att hinna samlas igen 
och tillsammans förbereda oss att återinträde i det som kallas det 
verkliga livet. Livet här är verkligen i en egen bubbla där alla har 
ett gemensamt mål – att förstå sin relation till Gud/Jesus/den he-
lige ande. Eller som handledarna säger oss: Att hitta Guds agenda 
med oss. Mina tankar tidigare om att socialisera får jag modifiera 
lite utifrån detta. Det blir alltså två dagar nu och två dagar i slutet 
som vi är en grupp. Det låter som att det är bra att vi faktiskt är 
och blir en grupp. Jag kämpar förtvivlat med att lära mig nam-
nen på alla, och har kommit en bit på väg. Vid middagen tog jag 
upp tankarna om socialiseringen och fick ytterligare perspektiv. 
Vi kommer kanske att gå igenom tuffa stunder i våra övningar. 
Att då veta och känna de andra i gruppen kan ge ett stort mentalt 
stöd, även om de andra inte får prata eller på annat sätt interagera 
med den som uppvisar behov.

Det som är så spännande att inse är att när vi går igenom 
själva processen kring övningarna så känner jag igen så mycket 
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från psykosyntesen och mitt eget verksamhetsområde som 
samtalsterapeut. Mycket är likt även om terminologin är olika. 
Det som principiellt skiljer sig är att psykosyntesen fokuserar på 
relationen till mig själv, emedan man på St Beuno’s fokuserar på 
relationen till Gud. 

På förmiddagen gjorde vi en guidad meditation, som jag skul-
le kallat det, men här kallas det en guidad bön eller kontempla-
tion över evangelierna. Metoden kallas också för ”imaging”. Först 
fick vi föreställa oss vår favoriträtt: hur ser den ut, hur smakar 
den, hur känns den, hur luktar den, finns det några ljud asso-
cierat med rätten? Detta sätt att framkalla sinnena fördes sedan 
över för att skapa en inre bild av den bibeltext vi fick höra läsas 
upp, Matt 10:46-52 ”Den blinde Bartimaios utanför Jeriko botas”. 
Därefter lästes texten upp igen med instuckna frågor som skulle 
hjälpa oss att skapa den inre bilden. Jag tog mig an uppgiften ge-
nom att fokusera, under det att tankarna fick fara fritt. Ett Jeriko 
som jag sett på bilder med höga murar, smutsiga gator med skrik 
och skrän runt mig, stor hetta och torr strupe. Där får jag se Je-
sus komma gående med mycket folk. På backen sitter en mycket 
sliten och blind man. Och så byggs fantasin upp allt eftersom. 
Jag följer med Jesus följe och kommer ikapp så att jag kan ha en 
dialog med honom. Också detta är en del av metoden – att få 
igång ett samtal med Jesus. De frågor jag formulerade Jesus uti-
från denna övning var: 
• Hur ser tron ut som kan få synen på Bartimaios att komma 

tillbaka? 
• Vem är du som har sådan kraft/karisma? 
• För att sedan följas av alla de vanliga rationella tvivlen om 

en man kan återfå synen genom sin tro, vilken psykologisk 
process ligger bakom denna berättelse och allt annat som 
mitt analytiska sinne tvingar fram, trots att jag vill låta mys-
ticismen få fokus.

• Avslutningsvis skulle jag reflektera kring vad som fick mig 
att närma mig Jesus.

En viktig del av den ignatianska metoden är att varje dag ska 
innehålla en examination. Det innebär att jag tänker tillbaka på 
dagen utifrån fem frågeställningar:
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• Allt är en gåva från Gud – låt mig gå tillbaka och komma 
ihåg vad jag är speciellt tacksam för. 

• Be om nåden att se vad Gud vill att jag ska se. 
• Reflektera över vad som hänt under dagen. 
• Reflektera över stunder där jag känt mig övergiven eller när 

jag vänt mig bort från Gud. 
• Se in i framtiden och be om nåden för det jag önskar. 

Fem enkla sätt att betrakta det som varit och ge det ett heli-
kopterperspektiv. Att bringa upp de olika sakerna och händelser-
na till medvetandet gör att jag också kan välja att på ett tydligare 
sätt förhålla mig till dem, och kanske agera annorlunda om/när 
det händer igen.

Dagens promenad gick via landsvägen till Tremeirchon för att 
sedan vika av upp på en lång brant smal väg upp till toppen av 
kullen och vidare över ängarna tillbaka till St Beuno’s. Åh vilken 
vacker natur.

Middagen, den sittning där vi kan tala, är först 19.10, så efter 
middagen är jag fullt nöjd i magen. När vi går in i tystnaden är 
den tysta sittningen 18.30. Maten bestod av en fiskgratäng för ”det 
är ju fredag”. Maten har varit förvånansvärt bra – ja, jag har förut-
fattade meningar om den engelska maten – men denna fisk, lax, 
smakade som en blandning av ingenting och en krydda som jag 
inte kan placera och som definitivt inte passade ihop med mina 
smaklökar. På väg till rummet hämtade jag ett paket Digestive i 
förrådet och fick två kex med lite smör på som kompensation. 

Imorgon ska vi äntligen få träffa våra andliga vägledare, spiri-
tual directors, som ska följa oss under hela övningen.
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Dag 1  

Lördag den 4 augusti 2018

I går kväll möblerade jag om mitt rum. Skrivbordet står nu så 
att jag på ett enkelt sätt ser ner i dalen när jag lyfter blicken. Det 
skapar ett utrymme i mitt sinne. Visserligen är det vackert att 
titta in i de underbart gröna träden som jag gjorde innan bords-
flytten, men liksom den vy över hela Stockholm jag har hemma 
så är det denna ”oändliga” vy som skapar mina fria tankar. 

I natt vaknade jag och låg jag vaken ett bra tag. Nu börjar det 
finnas någon form av oro som vill komma fram. Jag vet inte vad 
den gäller annat än att vi ikväll går in i tystnaden. Jag blir ut-
lämnad åt mig själv till morgonen den 4 september då vi lämnar 
tystnaden. En utlämning som jag längtat efter och sökt medvetet, 
men nu står jag inför den på ett mycket påtagligt sätt. 

I min ansökan till St Beuno’s skrev jag något om att syftet med 
att komma hit är att få ”tid för nästa steg”, men inget mer spe-
cifikt. I natt kom tre saker till mig som jag talat om med andra 
under de senaste månaderna. Det första är frågan om jag alls vill 
jobba mer, dvs ha klienter. Det är huvudsakligen på måndags- 
och tisdagskvällar jag har klienter, och när jag går ner till And-
rummet, som är min lokal i samma hus som jag bor i, så släpar 
jag mig ner och längtar upp till lägenheten igen. Väl efter, när 
jag mött klienterna och deras respons, så är jag upplivad och vill 
fortsätta, om än trött. Denna ambivalens tar på krafterna. Mina 
andra uppdrag inom IT och mentorskap förefaller vara på väg att 
sina också av mer naturliga skäl, även om jag inte vet fakta än. Så 
en sak jag hoppas få med mig härifrån är vetskapen om vad jag 
vill göra i höst och i framtiden med den professionella sidan av 
mitt liv.

Den andra frågan jag brottas med är rent teologisk. Vad inne-
bär det att Jesus dog på korset för våra synder. Vems synder? Har 
jag begått synder som Jesus på något sätt redan sonat? Vilka är 
dessa synder i så fall? Min ingångsvinkel i mitt andliga sökande 
är att hitta min egen tro. Om den passar in i Svenska kyrkans mall 
så är det väl ok, men jag tänker inte anpassa mig för att passa in 
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på ett sätt som går emot mitt inre. Och i och med att Jesu död och 
återuppståndelse är grundläggande för den lutheranska tron så 
måste jag hitta ett sätt att förhålla mig till den. 

Den tredje frågan är av rent praktisk karaktär. Jag har genom 
min personliga utveckling de senaste 14 åren hittat vad jag upp-
lever som min väg i livet. En septembereftermiddag på ett fjäll 
för några år sedan kunde jag uttrycka vad mitt syfte med mitt liv 
är. Och det är att vara Lars-Anders. Detta innebär att jag lärt mig 
se både mina styrkor och mina svagheter, samt acceptera båda 
dessa delar av mig. Mitt liv nu går ut på att bli ianspråktagen för 
mina styrkor, samtidigt som jag försöker hantera och acceptera 
mina svagheter när dessa dyker upp lite då och då, ibland vid 
olämpliga tillfällen. Men, den fråga som finns inom mig som är 
relaterad till Gud är – Vad är det jag ska ändra på i mitt dagliga 
liv för att följa Guds agenda? Vad är det jag inte ser idag som är 
nästa steg? 

Jag tar med mig dessa tre frågor in i första mötet med min 
andliga vägledare. Spiritual director är titeln här. 

En sak jag måste kolla lite extra idag är hur jag får nya hand-
dukar och lakan. Jag är ju här en längre tid och jag uppskattar 
rena lakan och handdukar varje vecka. Vi fick information om 
det den första dagen, men som jag minns det passade den infor-
mationen bara in på de som bor i huvudbyggnaden. Det var nå-
gon lapp som skulle sättas upp på dörren. Men jag bor ju i nedre 
Cottage, och vem är det då som går ner och sätter upp en lapp. 
Det finns säkert en uttänkt plan för det som jag bara inte förstått. 

Dagens första övning var att från bordet ta en bild som talade 
till oss. Bilderna var ett antal landskapsmotiv från någon känd 
konstnär. Den bild som jag fastnade för var en med tydliga kon-
traster och färger. Vad som var upp eller ned på bilden kunde jag 
inte se. Det såg ut som en sjö som speglade bakgrunden, men 
ändå inte. Jag vred på bilden 90 grader ett antal gånger till dess att 
en eld blev tydlig för mig. Se omslaget på boken.

Under det att vi först blundade och sedan fokuserade på bild-
en fick vi ett antal frågor som drev bönen framåt. Strukturen på 
frågorna följde den struktur som den ignatianska metoden före-
språkar: Förberedelse (landa i nuet), Be (titta på bilden utifrån 
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frågorna från handledaren), ha en konversation med Gud (på 
vilket sätt talar bilden till mig från Gud och hur vill jag berätta 
detta) och slutligen en tillbakablick på vad som kom upp. Under 
övningen var det så mycket som kom upp att jag var tvungen att 
ta blocket och teckna ner allt. Detta är vad jag skrev:

Elden är min inre kraft. Kanske har jag fått den av Gud. Det 
blå är den kyla jag har omkring mig i världen och det är min 
uppgift att värma denna kyla. Vem vill ta emot min styrka. Vem 
kan ta emot den och hantera den? Vilket sammanhang passar 
jag i? Är röken en signal om hjälp – se mig! Kan jag brinna och 
förbränna elden på ett mer effektivt sätt så att mängden rök mins-
kar? Gud är elden inom mig. Gud, ge mig en möjlighet att hitta 
sammanhang där jag kan få brinna utan att skrämma andra. Är 
elden den helige ande inom mig?

Ytterligare en gång hamnar jag alltså kring min inre styrka 
och på vilket sätt denna kan få utlopp. Jag har varit där många 
gånger tidigare. Ibland har denna styrka skrämt mig och ibland, 
när jag inte kunnat tygla den i förhållande till det sammanhang 
jag varit i, så har den skrämt andra också. Ibland har jag saknat 
en motpart som kan hantera den och inte bli rädd. I min fru har 
jag funnit denna motpart, men utanför hemmet är det svårare. 
Måhända kan detta bli ett tema under min vistelse.

Efter förmiddagens övning med bilder så träffade vi den and-
lige vägledare som ska följa oss under 30 dagar. Min andlige väg-
ledare heter David Smolira. Gissar att han är 55 på ett ungefär, en 
jesuitpräst i badtofflor och en hörapparat som inte blev färdigut-
provad för honom så den skriker i vissa lägen. Först trodde jag att 
det var min apparat som lät, men icke… (Jag fick reda på några 
veckor senare att David varit ”principal” för alla jesuitpräster i 
England, så han torde ha erfarenhet i övermåttan). Jag delar ho-
nom med två andra deltagare, men fick den tid, 8.30 direkt efter 
frukosten, som jag ville. Vi hade ett första möte där David kort 
berättade hur han arbetar. Vi fick ett papper som sa samma sak 
samt förslag på 5 bibelställen som vi kan jobba med till imorgon 
om vi vill. Jag blev lite ställd när jag läste papperet. Hur då jobba? 

Hrm, hur ska detta sluta. Jag känner redan rastlösheten i be-
nen och kroppen. Eftermiddagen var ledig. Några valde att ta 



24

bilen till närliggande orten för några kompletterande inköp. Jag 
valde att göra om första dagens längre promenad. När jag går den 
själv så tar den ca 1,5 timme. Gissar att den är ca 7-8 km med 
mycket branta backar, både upp och ner. Uppåt är just inga pro-
blem, men neråt känns i skenbenen. Får nog växla men att gå 
plana promenader också. Det lär finnas sådana utmed dalen. Jag 
ska kolla mer noggrant i de två vandringshäften som finns på 
rummet. I morse provade jag att sitta på bönpallen som finns i 
rummet, men korsbandet i vänster knä stretar ännu för mycket 
emot.

Mässan 17.45 innehöll många böner och hälsningar till oss 
som går in i tystnaden i och med mässan. Helt plötsligt ska vi äta 
18.30 i stället för att vänta till 19.10, för nu äter vi under tystnad, 
även om det finns klassisk musik i högtalarna. 

Tystnaden är inledd. Förberedelsen är avslutad. Vi har nu fått 
strukturen och förhållningssättet för våra dagar här på St Beu-
no’s, fått träna på graced history, divina lectio, kontemplation 
över evangelierna, kontemplation via bilder, gjort examen, gått 
igenom vad det innebär att be. Det vill säga de grundläggande 
delarna inför de ignatianska övningarna. Nu är det upp till mig 
att tillämpa dem. Utöver detta har jag fått lära känna gruppen jag 
tillhör, den grupp där jag från början inte ville veta mer än nam-
net på respektive person, men allt eftersom insett kan bli ett fint 
stöd under de fyra veckorna. Detta är ingen vanlig retreat. 

På kvällen försöker jag ta mig an en av texterna med hjälp av 
lectio divina. Joh 1:35-39 ”De första lärjungarna” blir utgångstex-
ten, en av de texter som rekommenderades. Det går så där. Jag 
kan fokusera en stund och det kommer ett resultat, det vill säga 
jag kommer på vad jag säger till Jesus och undrar kring honom. 
Men så kommer tvivlet inom mig. Varför gör jag detta? Är det 
resultatet som är det viktiga? Är det att jag alls gör det som är det 
viktiga? Är detta bara ett verktyg för att komma i kontakt med 
Gud? Men hur vet jag när det sker? 

Sen gjorde jag en examination, dvs gick igenom dagen för att 
hitta kontaktpunkterna med Gud och när Gud inte funnits där. 
Engelskan har ett ord för det sista – desolation – övergivenhet. 
På något sätt talar desolation till mig på ett mjukare sätt än över-
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givenhet, och här menas förstås att känna sig övergiven av Gud. 
Även här presterade jag ett resultat. Ja just det presterade! Detta 
måste jag ta upp med David i morgon. Mitt liv har gått ut på att 
prestera och nu gör jag samma sak.
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Dag 2  

Söndag den 5 augusti 2018

Redan dag 5. Så fort det går. Jag kommer ihåg de många år jag 
var livrädd för tandläkaren. Redan ett halvår innan började räds-
lan komma. Det var stundtals olidligt och jag hittade på en massa 
strategier för att klara mig. En av dessa strategier var att påminna 
mig om hur fort tiden går, så snart skulle det vara avklarat. 

Denna strategi finns i min verktygslåda även nu. När det blir 
jobbigt kommer jag att längta härifrån, men hjälpa mig själv med 
att när jag kommer hem den 6 september kommer frun och jag 
konstatera att det gått så fort, det som vi innan jag åkte tyckte 
var en evighet. Och snart har det gått ett år och vi konstaterar att 
”kommer du ihåg innan du åkte hur vi tänkte … ”. Om detta är 
en flykt eller ett Guds sätt att klara en situation vet jag inte. Får väl 
fråga Gud i någon meditation.

Strax innan jag somnade igår kom tankarna tillbaka till elden 
på bilden i går och mina styrkor. Det jag kommit fram till under 
de senaste åren är att jag inte är rädd för att dö. För någon månad 
sedan satt jag vid datorn på kvällen och helt plötsligt började det 
snurra i huvudet på ett sätt det aldrig gjort förut. För att göra en 
lång historia kort, så slutade det på akuten på Huddinge sjukhus 
där jag blev grundligt undersökt, framför allt gällande hjärtat. Till 
slut visade det sig att jag drabbats av kristallsjukan, någon liten 
partikel som lossnat i båggångarna i örat. Ett helt ofarligt men 
mycket obehagligt tillstånd av svindel som kan komma ibland. 
Men innan detta blev konstaterat hann jag tänka flera gånger på 
att nu kanske det är slut. Och kände mig helt lugn med det. Mitt 
liv har varit bra, jag har hunnit formulera mitt liv i två böcker, så 
att mina barn får en bild av vem deras far var och varför han gjor-
de som han gjorde. Så om jag dör nu må det så vara. Fruns tan-
kar gick i samma banor – tänk om jag inte får hem Lars-Anders 
igen. Detta med ”plötsligt händer det” kan ibland vara närmare 
än man vill inse. 

Nåväl, döden är inget problem i sig, i alla fall inte i min nu-
varande livssituation, utan det som skrämmer mig är att inte bli 
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ianspråktagen (detta underbara ord). Att inte bli tagen i anspråk. 
Att inte bli använd för de styrkor jag har. Omformulerat blir det 
att inte bli tagen på allvar för det jag kan och brinner för. Nu när 
yrkeslivet går mot sitt slut i mer formell mening, jag fyller 65 i 
nästa vecka, så uppstår ett tomrum. Vad händer nu? Vem vill ha 
mig nu? Jag har provat ett par gånger att anmäla mig till försam-
lingen som volontär, men har inte fått någon respons tillbaka. Be-
ror det på församlingens oförmåga att hantera volontärer, rädslan 
hos enskilda individer, att jag är omöjlig på något sätt, eller att 
det jag vill bidra med inte passar in i församlingens arbete, orga-
nisation eller roller? Men oavsett vilket skulle jag vilja ha ett svar 
tillbaka så att jag vet. 

Den här dagen blev konstig. Det första samtalet med David 
blev bra, förutom att jag kände aggression mot mig själv. Som 
vanligt lyckas jag framställa mig, när jag presenterar mig, som en 
analytisk och strukturerad person. Jovisst är jag det, men jag är 
så mycket mer också. När jag initialt berättar om mig själv, min 
relation till Gud (för det är ju det centrala här i St Beuno’s) och 
vad jag tänker mig att få ut av min vistelse, så börjar David prata 
om känslor och att få med dessa i min tid här. Jamen hallå, jag har 
inte gjort något annat än att hanterat mina känslor de senaste 14 
åren sedan jag började plugga till terapeut. Men denna aspekt av 
mig själv lyckas jag aldrig förmedla till andra. Jag framstår som 
en okänslig sak-person. Och det gör mig så oändligt ledsen. Jag 
berättade, med tårarna strax innanför ögonlocken, om hur jag 
tänker och bad om att allt eftersom få visa upp den nyanserade 
person jag själv upplever att jag är. Detta med att inte i första mö-
tet kunna visa upp hela mig, känner jag igen från utbildningen 
och vid olika handledningstillfällen. Måhända är det detta som 
kan bli en del av mitt tema här – att kunna visa upp hela mig.

Nåväl. David berättade om Ignatius grundläggande antagan-
de, vilka är styrande för våra sessioner och min tid här. 1) Gud 
finns i allt och överallt, 2) Gud har önskningar och planer för oss 
och 3) vi har tillgång till dessa planer. Mitt jobb är att förnimma 
(”discern” – ett ord som används frekvent här) Guds agenda för 
mig.

Vårt första samtal slutade med att jag fick en övning som be-
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stod i att jag ska vandra, undra (”ponder”) och notera. Generellt 
sett vill de att vi ska stänga av datorer och telefoner, till och med 
lämna in dem till kansliet under vistelsen. Jag sa att detta inte går 
för mig. Min dator är en förlängning av mitt tänkande. Det är när 
jag sätter mig vid tangenterna som tankarna kommer fram och 
blir synliga för mig. Och det accepterade han. Det är intressant 
detta med mobiler och datorer. Så fort de nämns så associeras de 
med sociala medier och spel. Speciellt hos den lite äldre genera-
tionen. För mig här på St Beuno’s betyder telefonen framför allt 
ett lexikon. Det finns många ord som kommer till användning 
här som jag inte använt tidigare, ord inom själavården och teo-
login, och då är det viktigt att hitta rätt översättning så att jag får 
rätt konnotationer (bibetydelse som inte tillhör grundbetydel-
sen) i det vidare arbetet. 

Direkt efter vårt möte blev det en två-timmarspromenad. I 
fullt solsken, 26 grader och med underbara vyer är det lätt att 
gå. Idag tog jag en inte allt för brant väg vilket var bra för benen. 
Tankarna fick bara komma och gå, precis som uppgiften var. Inte 
analysera, bara fundera och notera. Frågor som varför är jag här?, 
Vad gör jag här?, Är jag på rätt plats?, Vad vill komma fram?, 
snurrade i mitt huvud. Rationellt inser jag att denna typ av frå-
gor tillhör det andliga sökandet, men icke desto mindre blir de 
irriterande för mig, samtidigt som jag kan släppa kontrollen och 
bara låta dem finnas där tillsammans med allt annat. Efter lunch 
och middagsvila satte jag mig utanför vårt hus med en kopp kaffe 
och ett block och försökte sammanfatta mig. Det gick inte helt 
strålande. Vid kvällsmässan, eller snarare när jag satt och väntade 
på att den skulle börja, började pennan skriva åt mig på papperet. 
Trots allt känner jag ett stort lugn. Jag triggade mig med att känna 
efter om jag längtade hem, men det finns inga sådana tendenser. 
30 dagar har jag lovat mig och 30 dagar ska det bli. Sen började 
det egentliga problemet formuleras i mitt huvud. Vem är Gud? 
När jag tagit mina stora (och små med, för den delen) livsbeslut, 
är det då Gud har talat till mig? Men vad händer med mitt eget 
ansvar för mitt liv. Om jag accepterar att det är Gud som talat till 
mig, lämnar jag då ifrån mig ansvaret? Eller finns det andra sätt 
att tänka? Går det att kombinera Guds agenda för mig, mitt mod 
att ta dessa beslut och genomföra dem, och mitt eget ansvar?
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Ja, så har tankarna gått igen. Inga nya tankar i sig för mig, men 
nu accentueras de i denna underbara miljö. 
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Dag 3  

Måndag den 6 augusti 2018  

Vecka 1 «Synden»

Idag börjar det mer på riktigt. David och mitt möte började 
med några nyfikna frågor från mig. Vem är killen på mässan som 
står till vänster om altaret och bara säger en sak? David svara-
de att det är en församlingspräst som måste gå i mässan varje 
dag. Av någon anledning gör han det här på St Beuno’s. Min an-
dra fråga var om det är OK att jag tar nattvarden då det ju är 
en katolsk mässa. David berättade att St Beuno’s har fått OK av 
biskopen att tillåta icke katoliker att ta nattvarden. Men det är ett 
undantag som kommer att tas bort om någon påtalar det och det 
blir publikt. Så, nu är min nyfikenhet stillad för denna gång.

Jag berättade om min dag igår och att jag skalat bort mitt för-
sta lager på själens lök, en lök som alltid har ett nytt lager att skala 
bort. Och att av de tre mål som jag haft som ingångssyften med 
retreaten redan har reviderats. Jag har insett att det inte kommer 
något direkt beslut om huruvida jag ska jobba vidare eller inte. 
Inte heller kommer jag att lösa det teologiska problemet varför 
Jesus dog för våra synder. Nog så intressanta problem, men inte 
denna gång. Kan hända att jag kommer fram till svaren ändå, 
men då blir det nog biprodukter av allt annat. 

Hur tror jag att Gud ser ut, frågade han? Gud ser inte ut. Gud 
är en energi som vi alla har behov av, men vi kallar Gud för olika 
saker. Jag är förvissad om att det bara finns en Gud som vi alla 
väljer att tolka och se på på olika sätt. Jag såg att David reagerade 
på något sätt när jag sa detta. Jag citerade KG Hammar som säger 
att ”Gud är en erfarenhet”. 

Det jag måste fokusera på i första läget är varför jag är här. 
Vilket/vilka behov är det som gör att jag anmält mig? Räcker det 
med att jag vill kunna förstå livet, kunna få tänka fritt och att 
skapa ett trygghetsnätverk inför ålderdomen? Det är i alla fall så 
som jag formulerar mig just nu. Det känns lite tunt. Det känns 
som om jag producerat dessa syften i huvudet och inte i hjärtat. 



31

Enligt Ignatius är syftet med livet att hylla, ära och tjäna Gud. 
Allt i skapelsen är av Gud och det ska hjälpa oss att just hylla, 
ära och tjäna Gud. Som människa ska jag vara i balans med hela 
skapelsen. Utifrån det fick jag tre frågor med mig till min förmid-
dagsvandring: Vad i skapelsen hjälper mig att lyssna på Gud?, 
och Vad i skapelsen är det som hindrar mig att lyssna på Gud?, 
samt den mer övergripande frågan: Är det meningsfullt att lyssna 
på Gud? Vad händer i hjärtat?

David gav mig dessutom tre texter på vilka jag ska tillämpa 
den bönemetod som vi fått lära oss. Syftet från hans sida är att 
utröna mina behov, insåg jag senare på eftermiddagen. Texterna 
var Joh 10:10 ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. 
Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd”, PS 139 
”Herre, du rannsakar och känner mig … ” och Jes 55:1-9 ”Her-
rens förbund består”. 

Helt plötsligt blev min dag fylld. Efter lunch och middags-
sömn tog jag mig an den första texten. 

Den ignatianska bönen är, enligt mitt sätt att se det, som en 
vägledd meditation. Den vägledning som finns är metoden samt 
en text från bibeln. Bönen består av 4 steg. 
• I förberedelsesteget tar jag reda på vad jag vill be Gud om, 

läsa igenom texten och markera ord och fraser som sticker 
ut för mig, notera eventuella tankar som redan nu dyker 
upp och ber om Guds välsignelse inför bönen. 

• I själva bönen sätter jag mig ner och kopplar av på djupet, 
gör korstecknet som en signal till mig själv att nu är det 
dags, tackar för att Gud ser mig, skapar mig en inre bild av 
texten (se övningen från dag 

• Sen bara vara och låta det som kommer komma. Just denna 
fas ska ta exakt den tid som angivits. I detta mitt första för-
sök gäller 30 minuter. Bönefasen avslutas med ett dialogsteg 
där jag försöker mig på en dialog med Gud/Jesus och lyss-
nar på eventuella svar. Detta pågår en stund för att sedan 
avslutas med att jag tackar Gud. 

• Efter en paus sker sista steget, återblicken. Då skriver jag 
ner vad som framkommit under bönen, reflekterar över vad 
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som kommit fram, reflekterar över känslor, tankar och läng-
tan. Var det så att jag ändrade sinnesstämning någon gång? 
Finns det något mönster jag blir varse? Vid vilka tillfällen 
fick jag kontakt med Gud? Slutligen tackar jag Gud oavsett 
hur det gått.

Det är en omständlig process att gå igenom. Mellan 45-60 
minuter tar varje bön. Och under mina veckor här kommer jag 
gissningsvis att få tre sådana per dag, samt att jag ska göra en så 
kallad examen varje dag. Det där med att göra korstecknet får 
anstå till det känns naturligt. Sysslolös kommer jag inte att bli, 
men jag väntar med spänning på vad som hänt med mig när jag 
åker hem. 

Joh 10:10. Jag gjorde min läxa som jag skulle, men texten var 
kort, ja lite svårförståelig. Visst förstår jag liknelsen med fåren 
som de troende, men vem är tjuven. Jag kanske är lite självgod, 
jag vet inte, men vad har Jesus att erbjuda mig som är bättre än 
vad jag har idag? Jag är en människa som lever i ett socialt sam-
manhang, och i det försöker göra mitt bästa. Vad är det för ledare 
som jag behöver? Vad är det Jesus kan erbjuda som motsvarar det 
behov jag har idag?

Dagen efter förstod jag av David att jag fokuserat på fel me-
ning. Det är ”Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i över-
flöd” som är det viktiga idag. För David och hans universum var 
det självklart att det var den andra meningen, den positiva, som 
var meditationsfokuset.

Efter att ha provat bön på detta sätt en första gång gick jag ut 
och satte mig. Fokus hamnade på horisontlinjen på havet som 
vetter mot Irland, Isle of man och Lake district på andra sidan 
horisonten. Motorvägen A55 som går tvärs över norra Wales 
dånar en kilometer bort och jag tittar på bilarna som far förbi. 
Jag känner efter i mitt hjärta om jag längtar ut på vägarna igen. På 
vårarna när snön äntligen försvunnit, solen kommit fram och jag 
går på bron över Essingeleden på min dagliga promenad hemma, 
så brukar hjärtat och längtan värka. Jag vill ut på nästa sommar-
tur. En tur som frun och jag gjort varje sommar sedan vi träffades 
för 12 år sedan. Turerna brukar bli mellan 600-700 mil mestadels 
i Sverige på småvägar. Att få sitta i bilens slutenhet och intimitet 
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med den man älskar och glida fram i det underbara svenska som-
marlandskapet är bland det bästa som finns. Stanna där vi vill, 
singla slant vid en vägkorsning, leta natthärbärge via mobilen, 
tigga en fika hos någon bekant och bara vara i nuet. Några gång-
er har turen inkluderat Norge, Danmark och Finland också. I år 
gick turen via Blekinge, norra Skåne, Borås, hemma i Stockholm 
några veckor för att sedan fortsätta till Ångermanland och dryga 
veckan i Norrbotten där svärmor finns. På vägen hem passerade 
vi Hälsingland där jag stammar ifrån. En typisk sommar. 

Men nu sitter jag alltså och känner efter i kroppen om denna 
längtan finns just nu. Och svaret är nej, längtan har fått sitt i år 
och jag är nöjd med att sitta där jag är just nu.

Ps 139. En underbar psaltarpsalm om Guds vidunderliga kär-
lek som omsluter mig och allt i skapelsen. Min tanke far iväg på 
vem det är som närmast representerar denna ovillkorliga kärlek 
för mig. Och tanken faller på frun, som ofta och på olika sätt vi-
sar sin ovillkorliga kärlek för mig och för den jag är. 

Den sista versen i bönen tar dock negativ energi. Den som 
börjar ”Döda de onda, Gud” sticker ut. Varför måste vi ”döda” de 
som inte tror som vi, varför exkludera dessa? Som jag uppfattar 
den lutherska Svenska kyrkan så är huvudorden nåd och kärlek. 
Varför kan vi inte omsluta dessa oliktänkande också? Jag tänker 
också på att ett budskap, till exempel det som Jesus sprider, måste 
ha en mottagare som har ett behov som passar in i budskapet. 
Varför ska vi vara exkluderande och påstå att just vi kristna har 
det enda rätta svaret?

På mässan kommer återigen frågan upp om vilket mitt behov 
är som sökande person. Uppenbarligen finns det något speciellt 
under mässan som gör att jag lyssnar bättre inåt. Så fort mäss-
san var klar gick jag och satte mig i ett annat kapell för att vänta 
på gonggongen som berättar att maten är serverad. Där plötsligt 
började pennan skriva igen. Det den skrev var det självklara, var-
för jag anmälde mig. Jag längtar många gånger till en retreat för 
att få stillheten och tänka en tanke till slut och, vilket är viktigt, 
hinna pränta ner tanken innan den som en vindpust försvunnit 
igen. Det handlar tror jag om att hinna ha en kommunikation 
med mitt mer undermedvetna för att mer förstå vem jag är och 



34

hur jag tänker. Det jag kan läsa det finns för mig, speciellt om jag 
skrivit det själv. 

Jes 55:1-9. Nu är det kväll och jag är trött så jag genar lite i 
kurvorna när jag gör denna bön. ”Varför lägger ni pengar på det 
som inte är bröd, er lön på sådant som inte mättar?” står det. Var 
går gränsen för mig som inte vill leva som en eremit? De flesta 
sakerna gjorde jag mig av mig när jag lämnade mitt gamla liv och 
skilde mig. Jag blir lite frågande kring detta att släppa allt och gå 
med Jesus. Är det det som är det ultimata målet, och vad innebär 
det i praktiken? 
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Dag 4  

Tisdag den 7 augusti 2018

Jag gissar att jag drömmer som alla andra, men det är mycket 
sällan som jag kommer ihåg vad jag drömt. Och detta trots att jag 
har ett block bredvid mig vid sängen att notera på. Det händer att 
jag i min halvdvala när jag vaknar bestämmer mig för att skriva 
ner drömmen, men väl ur halvdvalan så är drömmen borta. Men 
i natt var den så starkt att jag till och med minns den nu framför 
tangenterna. Att den blev så stark beror nog på att den speglar var 
jag är i min process just nu, slår det mig. Nåväl – så här är den.

Jag går in i en exklusiv affär och tittar. Det är oklart vilken 
sorts affär det är. Vid ett fönster hänger en gardin på en gardin-
stång. På gardinstångens ändar finns gardinstopp vilka är stora, 
tunga, vackra och ser värdefulla ut. Helt plötsligt ramlar det ena 
gardinstoppet ner och snuddar vid mitt huvud. Hjälp, är jag ska-
dad? Jag har några vänner med mig som blir vittne. Är jag skadad 
så att jag måste söka läkare och få ett intyg? Nu uppstår ett inten-
sivt arbete med att dokumentera vad som hänt och hitta den som 
är ansvarig. Problemet är att husägaren inte är densamma som 
affärsägaren. Husägaren är en rik knös som bor på ”andra sidan” 
och är svår att få tag på. Jag letar bland en massa byggarbetare 
som av någon anledning är utanför affären och bygger om huset. 
Jag skymtar husägaren men får inte tag på honom. Finns mina 
vänner kvar som vittnen, eller har de försvunnit?

Vad är det som snuddar mitt huvud? Gud? Min tro? Vem är 
husägaren som bär ansvaret? Gud? Det byggkaos som finns utan-
för affären, är det mitt huvud just nu? Mitt arbete med att doku-
mentera det som hänt, är det mina anteckningar du just nu läser?

Det här är nog den första gången i mitt liv som en dröm blivit 
en så påtaglig spegling av vad som pågår inom mig. Och en fin 
ingång till mitt samtal med David idag. 

När jag tittar tillbaka på gårdagen känner jag mig nöjd. Jag 
har presterat som jag förväntas göra enligt uppgiften, även om jag 
inte fullföljde sista bönen enligt metoden. Nu använde jag ordet 
prestera igen, ett ord som är associerat med mig. Jag presterar. Jag 
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presterar alltid det jag lovat. Och det på ett tillräckligt bra sätt. 
Good enough, har varit ett ledord för mig. Men är det prestera 
jag ska göra här på St Beuno’s? Förmodligen inte, men vad är al-
ternativet? Att bara vara tycker jag också är ett naturligt tillstånd 
för mig numera, men var går gränsen mellan att vara och att pre-
stera? Blir det en prestation om jag medvetet aktiverar hjärnan 
och inte bara låter saker komma? Kan jag vara i bägge samtidigt? 
Och detta med att inte analysera. Analyserar jag när jag skriver 
ner mina tankar här, eller låter jag bara fingrarna jobba?

Det där med presteraren och att inte kunna ge en hel bild av 
mig själv i mina presentationer, hänger det ihop. Är jag så blind 
av tidigare bekräftelser - jag duger om jag presterar - så att jag 
inte ser allt annat som kommer fram och som av någon anled-
ning dyker upp när jag skriver? Är det kanske det som är skillna-
den? När det som kommer fram går via tankarna så blir det en 
prestation, men när jag låter fingrarna eller pennan skriva av sig 
själv så blir det en helare bild.

I gårdagens möte med David fick jag tre övergripande frågor 
som jag inte ägnat allt för mycket tanke på än. Frågorna var: 
• Vad i skapelsen hjälper mig att lyssna på Gud?
• Vad i skapelsen är det som hindrar mig att lyssna på Gud?
• Samt den mer övergripande frågan: Är det meningsfullt att 

lyssna på Gud? Vad händer i hjärtat? 
Frågorna är svåra och på något sätt grundläggande för mitt 

förhållningssätt. Det blir nog så att jag försöker glida på svaren 
ett tag till. Det kanske till och med är så att det är först när re-
treaten är över som jag kommer att ha svaren. Men ett sätt att 
spegla min ovilja att svara är den skam jag alltid känt för att vara 
kristen. I och med Kyrkans grundkurs förra året så kom jag till 
rätta med denna skam. I boken ”En nöjd tvivlares väg” har jag be-
skrivit denna process, men nu när jag får frågorna så känner jag 
att skammen finns kvar. Kan jag stå upp för att vara kristen? Är 
det så att jag känner mig påtvingad ett färdigt koncept för att vara 
kristen, ett koncept som inte till fullo klingar i takt med mina 
hjärtslag? Dessa frågor blir än mer tydliga i ett katolskt samman-
hang som här på St Beuno’s. 
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Morgonens möte med David blev spännande och satte många 
tankar i rörelse. Jag berättade om min dröm och några iakttagel-
ser från igår. Bland annat så berättade jag om min gamla skam. 
Vi hade en fin dialog fram och tillbaka kring begreppet Gud, och 
mitt motstånd, om det nu är det jag har. Sett från Davids utgångs-
punkt och syftet med St Beuno’s så är det ett motstånd. Men sett 
utifrån min världsbild så är det ett val jag gör, eller i alla fall tror 
mig göra. Jag börjar skönja att denna månads retreat kommer att 
ge helt andra svar än jag till förstone har trott. Så spännande det 
är att reflektera över mitt virrvarr av tankar om varför jag är här. 
Ibland skiftar det flera gånger per dag. Så skönt att tillåta mig vara 
en irrationell sökare. 

Det som fick min energi att rinna till under samtalet var när 
David sammanfattade mitt motstånd till att jag är ”autonomous”. 
Min tolkning är att han tycker att jag vill vara för oberoende, i 
detta fall av Gud. Men är det fel att vara oberoende? Måste jag 
anamma kyrkans sätt att lämna ut mig till Gud? Finns det en 
möjlighet att Gud varit med och styrt mitt liv, utan att jag själv 
refererat besluten till Gud? Är jag hädisk som tror att mina beslut 
kommit från mig själv och att jag har upplevt mig som modig när 
jag har tagit ett antal beslut och genomfört dessa? Resultatet från 
mina beslut har gjort mig till en friare människa. På vägen har jag 
säkert gjort någon ledsen eller illa, men är det en synd? 

En av definitionerna av synd är att jag inte följt Guds agenda, 
”To refuse/resist the glory of God”. En modernare definition av 
synd är att inte göra bruk av mina förmågor och ställa dessa till 
skapelsens tjänst. Kan det vara så att det är just det jag gjort, er-
bjudit mina förmågor? De relationer jag tidigare levt i och som 
jag lämnat, har dessa relationer tagit skada av att jag lämnat dem? 
Ja kanske, men förmodligen bara kortsiktigt. För vad blir en rela-
tion om den ena parten inte mår bra i den? Ska en relation hålla 
långsiktigt är det en förutsättning att båda parter upplever den 
som givande. 

Jag är övertygad om att jag följt Guds vilja genom att föränd-
ra mitt liv så att mina relationer blir rena och givande för bäg-
ge parter i ett längre perspektiv. Men kan det samtidigt vara en 
synd? Är det ett motsatsförhållande mellan att vara oberoende 
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och Guds agenda? Ja, kanske om en viss mall måste följas. Men 
kanske inte om resultatet blir bra. När jag dör vill jag kunna säga 
att jag gjort mitt bästa för skapelsen utifrån den sociala situation 
och de förutsättningar jag haft. Då inbillar jag mig att jag gjort 
mitt bästa för att följa Guds agenda.

Hänger ”autonomous” ihop med att inte släppa kontrollen? 
Släppa kontrollen över vad? Resonemanget bygger på att jag ser 
ett hinder som jag inte vill kännas vid. Hade jag sökt mig till St 
Beuno’s om det var för att inte släppa kontrollen? Om jag tillåter 
mig att uttrycka mig lite marknadsekonomiskt, så har St Beuno’s 
ett erbjudande om en tjänst, att låta Gud nå mig med sin agenda. 
Jag är här för att utvärdera denna tjänst. Har jag behov som kan 
tillfredsställas av den tjänst som St Beuno’s erbjuder, eller finns 
det andra företag? Om jag bara släpper den eventuella kontrollen 
betyder att jag accepterar St Beuno’s väg som den rätta. Jag påstår 
absolut inte att St Beuno’s väg är fel, men det jag säger är att jag 
hittat andra vägar att nå mina mål, i mitt fall psykosyntesen (se 
dag 17). Jag är på St Beuno’s för att se om jag kan förgylla mitt liv 
ytterligare med nya aspekter. Fram till dess kommer jag att fort-
sätta ha ett kritiskt tänkande och att låta hjärtat avgöra vad som 
får landa där. Jag är här för att prova i första hand, inte köpa osett. 
Och det är ett privilegium i sig.

Vår dialog blir extra spännande av att David talar en engelska 
med många termer som jag ibland får gissa mig till, och andra där 
jag förstår ordet men kanske inte hela innebörden (konnotation-
en). Han utgår dessutom ifrån att hans världsbild med änglar och 
annat är en självklarhet för mig. Detta skapar en extra spänning. 

David tog beslut om att vi ska gå in i vecka 1 av Ignatius öv-
ningar. Än så länge har vi bara värmt upp. Jag fick tre övningar. 
• Ignatius princip nr 23 tillsammans med VISH 9 ”Salomos 

bön” för att ”förstå Guds intention”
Ignatius de Loyola  

”Principer och fundament” nr 23

Människan är skapad till att älska Gud med hela sitt 
hjärta och hela sin själ, främst genom att älska och tjäna 

sin nästa. På detta sätt deltar hon i Guds plan att föra 
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hela skapelsen till fulländning och så nå fram till sitt eget 
slutmål (evigt liv).

De övriga tingen på jordens yta är skapade för männ-
iskan och är till för att hjälpa henne att uppnå det mål för 

vilket hon är skapad. 

Av detta följer att människan skall använda dessa ting i 
den mån det hjälper henne att uppnå sitt mål, och frigöra 

sig från dem i den mån de hindrar henne från detta.

Därför är det nödvändigt att vi, i allt vad som har över-
lämnats åt vår fria vilja och som inte är förbjudet, gör oss 
likstämda gentemot alla skapade ting. Vi ska från vår sida 
inte önska oss hälsa hellre än sjukdom, rikedom hellre än 
fattigdom, ära hellre än vanära, ett långt liv hellre än ett 

kort. Detsamma gäller allting annat. Vi skall endast önska 
och välja det som mera leder oss mot det mål för vilket vi 

är skapade. 

• 2 PET 2 ”Avfall från den rätta vägen” och sedan första steget 
in i synden 

• 1 MOS 3 ”Människans olydnad och straff ”. 
Nu utökas tiden för själva bönen från 30 till 45 minuter.
1 MOS 3 ”Adam och Eva äter syndens äpple”. Som jag förstod 

David så är uppgiften att upptäcka när och hur jag själv begått 
en synd, det vill säga avvikit från Guds plan. I boken ”Från offer 
till skam” har jag på ett mycket ärligt sätt berättat om mitt liv 
och de beslut jag tagit eller borde ha tagit. Utifrån detta tänker 
jag att min värsta synd var att inte stå upp för mig som man. Det 
tog mig en hel bok att förklara vad detta innebar, men i korthet 
blir det att jag inte lärde känna mina styrkor och svagheter, utan 
lät andras behov gå före mina egna. Jag kunde inte ens förstå att 
jag hade egna behov, jag var ju till för andra. Något jag funderar 
över är om det var en synd eller inte är att jag inte blivit präst. 
Förmodligen var detta inte en synd, utan mer ett alternativ som 
inte blev aktuellt. Jag har gjort direkt felaktiga saker som jag har 
provat att bikta mig för, en bikt som blev genomgripande i mitt 
sätt att förhålla mig till min skuld och skam i just det avseendet. 
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Sedan finns det annat där jag syndat i stort och smått.
VISH 9 ”Salomos bön”. Salomos vishet är en av de apokryfiska 

böckerna i Svenska kyrkans bibel emedan den i den katolska bi-
beln är med som en kanon. Salomo är den sista kungen på ca 900 
f Kr över hela Israel innan splittringen i olika riken. 

Texten får mig att filosofera över vad Ignatius säger. Det är 
inte jag som söker Gud, utan Gud som söker mig. Betyder det 
att det är Gud som är den aktiva och jag ”bara” behöver öppna 
och ta emot. Ja, förmodligen är det så, även om ordet bara inte är 
så bara, vilket jag till fullo inser i skrivande stund. När jag läser 
Salomos bön så skapas en bild av den aktiva styrande Guden. 
Denna bild stämmer inte med min bild. Vem är det som har an-
svaret för skeendet i berättelsen. Är det Salomo eller är det Gud? 
Är det jag eller Gud?

2 PET 2 ”Avfall från den rätta vägen”. Här är det Petrus som 
ondgör sig över alla avfällingar som pratar illa om Gud, dricker 
på dagtid och är med horor, stjäl och gör mycket annat som är 
av synd.

Mina tankar när jag mediterar är – vilka synder skulle jag 
kunna begå idag – göra avfall från den rätta vägen? Bryta mot 
10 Guds bud? Men då ska dessa bud omtolkas på ett sätt som är 
tidsenligt. Och vem sitter med den moraliska kompassen? Delta i 
eller avstå från att protestera mot människans hantering av natur 
och miljö? Bryta mot någon av de föresatser som Ignatius skriver 
om. Sluta be? Vara otrogen, vad nu det innebär då det är en defi-
nition som ska diskuteras mellan två partner och inte proklame-
ras av en utomstående.

Texterna talar ofta om den rätta vägen. Rent allmänt får jag 
svårt att bemöta argument om den ”rätta vägen”. Att använda de 
orden visar på att det bara finns en rätt väg till tro. 
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Dag 5  

Onsdag den 8 augusti 2018

Svalkan har kommit till Wales. Det är 12 grader på morgonen 
och en tröja behövs vid skrivbordet. Men den långvariga värmen 
som varit i Sverige, och fortfarande är, så känns det uppfriskande. 

Ibland är maten riktigt smaklig, ofta mittemellan, men igår 
var det till middag ris, modell myrägg, och en sås på linser, tomat 
och stjälkselleri. En rätt som inte stämde så väl med mig, så på 
väg till rummet tog jag med mig två stora skivor rostbröd som 
jag rostade hårt, med smör och svartvinbärsmarmelad på. Jag har 
försökt undvika mjukt bröd helt och lyckats fram till nu. Nu ville 
jag ha något frasigt och sött att tugga på. En kopp te och en chok-
ladbit tillsammans med en stunds korsord och Bachs orgelmusik 
i telefonen så var kvällen fulländad. 

Vid dagens samtal med David bad jag att få läsa upp vad jag 
kommit fram till vid mina meditationer för att stämma av om 
jag gör rätt. David gav det självklara svaret att det inte finns nå-
got rätt eller fel, utan att resultatet speglar en process. Och det är 
hans arbete att spegla denna process genom att ge mig passande 
uppgifter. Som han uttrycker det – ”att hjälpa mig att hitta guld-
trådarna i det som kommer fram”.

Nu går vi in på synden på djupet. Dagens böner/meditationer 
består av 4 uppgifter som speglar synden utanför min egen per-
sonliga synd. 
• Uppgift 1 är den synd som fanns innan människan kom till 

jorden
• Uppgift 2 är syndafallet i Paradiset med Adam och Eva
• Uppgift 3 är när människan, vem som helst, ställs inför livet 

och synden
• Uppgift 4 är vad som händer när denna människa står i 

paradiset flod och denna blir förstörd av föroreningar och 
annat, på grund av andra människors olika stora och små 
beslut. Människan har en sten i sin hand. Vad gör hen med 
den?
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Här följer de reflektioner som kommer till mig när jag ligger 
på sängen och kämpar med att hålla fokus på övningen. Jag tror 
inte jag somnar, men är inte helt säker, säkert försvinner jag bort 
någon kort stund. Så fort jag kommer på något öppnar jag ögo-
nen och skriver ner det på blocket. 

Uppgift 1 Innan människan. Är läran om arternas uppkomst 
en synd. Är ”survival of the fittest” en synd eller en förutsättning 
för livet och överlevnad i sig? Krävs det en medveten handling 
för att den ska kallas för synd? Finns det andra varelser än männ-
iskan som kan göra medvetna handlingar? Till exempel de mer 
utvecklade aporna?

Uppgift 2 Syndafallet. Återigen kommer jag in på om synd 
måste utlösas av en medveten handling. Kan ett barn begå en 
synd? Inom psykologin talar vi om att hjärnan är färdigutvecklad 
först kring 25 år. David berättar att inom katolicismen så anses 7 
år vara den ålder när man blir ansvarig för sina handlingar.

När det gäller skam talar vi ibland om den vita skammen, den 
skam vi fått med oss under uppväxten, det vill säga den skam 
som våra föräldrar har och sedan, ofta omedvetet, har fört över 
på oss. Kan det finnas en lika omedveten nedstigande förmedling 
av synd? 

På vilket sätt kan våra begär och impulser skapa handlingar 
som mynnar ut i synd? Vem är det som är syndfull i Syndafal-
let? Eva, ormen eller äpplet. Skulle Adam haft förstånd att säga 
nej? Fikonlövet som det talas om är en kyrklig konstruktion som 
kommer ifrån att nakenhet skulle vara något syndfullt.

Om nu Gud är så allomfattande i sin vishet, borde Gud då inte 
ha förutsett syndafallet, och insett att det uppdrag han givit till 
människorna är omöjligt?

Uppgift 3 Människan. Människan vill väl, men blir offer för 
pengar och statusjakt, vilket resulterar i ”mycket vill ha mer” och 
en oförmåga att sätta det allmännas intresse i första rummet. 

Tänker också att den enskilda människans ibland bristande 
självkänsla kan resultera i kompensationshandlingar som inte 
alltid tar hänsyn till verkan. Även när vi ger oss möjlighet att i 
små steg ta genvägar rent moraliskt, så uppfattas inte alltid dessa 
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små steg förrän de har blivit stora steg. 
Psykisk ohälsa spelar också roll, men där kan man alltid dis-

kutera om detta är i strikt mening medvetna handlingar eller ef-
fekter av en sjukdom. För den som drabbas spelar det ingen roll, 
men för att avgöra om det är synd kan det spela roll.

Uppgift 4 Floden. De känslor jag kan tänka mig finns där när 
jag står i den förstörda floden är vrede, hjälplöshet, förtvivlan och 
hopplöshet. 

En spontan tanke är att ändra hela samhällssystemet till något 
bättre, men vad skulle det vara? Som någon sagt – demokrati är 
det minst dåliga av alla samhällssystem.

Vad jag gör av stenen som jag har in min hand? Jag behåller 
den som en påminnelse om att inte ge upp kampen.

Men den lilla enskilda människan har fortfarande en möjlig-
het att protestera och skriva på upprop.

Dessa fyra uppgifter var mastiga. 4 gånger 1 timme i medita-
tion. Uppgift 3 och 4 kortade jag av lite. Jag orkade inte fullt ut, 
trots att jag tog en promenad mellan 3:an och 4:an.

Någon dialog med Jesus som skulle göras enligt uppgiften 
blev det heller inte. Hoppas jag bara får 3 uppgifter i morgon.

Nu när övningarna kommer in på synden, så tänker jag tillba-
ka på den tankemöda jag alltid har haft kring ordet synd. I början 
på högmässan ska vi alltid bekänna vår synd. Vaddå synd, jag 
har väl inte gjort något som är synd, i alla fall inte något medve-
tet. På det sätt prästen sen ger oss syndaförlåtelse spelar stor roll. 
Antingen så säger prästen ”På Kristi uppdrag säger jag att du är 
förlåten”. Indirekt sagt är jag då en syndare. Andra präster säger 
”Till dig som vill …” och då kan jag välja att ta emot förlåtelsen. 

Jag har alltid sett synden som något personligt, något som jag 
gjort. Nu vidgas ögonen genom att Ignatius tar in hela skapelsen i 
synden. Förvisso har jag intellektuellt förstått det så, men nu tril-
lar det ner i hjärtat. Men ändå, blir jag lyckligare av att kollektivt 
ta på mig ett ansvar för något jag inte kan eller kunnat påverka? 
Arvsynden från Adam och Eva, beror inte den på att Gud ställt 
orimliga krav. Hade Gud velat att Eva skulle klara sig ifrån frestel-
sen, så skulle Gud ha skapat henne sådan. På ett strikt sätt lägger 
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Gud ansvaret på kvinnan och slipper det egna ansvaret. Se där, 
nu kom det egna ansvaret in i resonemanget igen. Och denna 
gång hamnar ansvaret på Gud själv.
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Dag 6  

Torsdag den 9 augusti 2018

Det är mässa varje dag 17.45, direkt innan middagen 18.30. 
Nu när jag är inne på min andra vecka här har jag hunnit få en 
känsla för flödet och rytmen i mässan. Mycket är likt den svenska 
högmässan, men det finns några grundläggande skillnader som 
blir så tydliga. 

När jag kommer in i stora kapellet står en skål med oblater 
där på ett litet bord. Vill jag ta nattvard förväntas jag ta en oblat 
och lägga den i skålen bredvid. Där står också vinet. Vinet och 
oblaterna bärs efter predikan fram till prästen. Detta görs på ett 
andaktsfullt sätt av några tillfrågade i församlingen. 

Det är nästan ingen musik alls. Ett par gånger har vi sjungit 
en psalm först respektive sist, men utan orgel. Det finns en enkel 
enradig orgel längst bak i lokalen men den verkar inte användas.

Efter första läsningen fortsätter uppläsaren med ett respon-
sorium, dvs fortsätter att läsa och vi i församlingen svarar med 
korta upprepningar av nyckelfrasen.

Nattvarden är den stora skillnaden. Under instiftelseorden 
omvandlas oblat och vin till att verkligen bli Kristi kropp och 
blod. Prästen och hans medhjälpare tar nattvarden först och se-
dan får vi andra komma fram. Alla dricker ut bägaren. Det vin 
som blir över dricks upp av prästen, det får inte kastas. Och det 
bröd som blir kvar låses in i Tabernaklet, ett skåp längst fram i 
kyrkan. 

Predikan är kortare. Det var till och med så en dag att prästen 
läste evangeliet (i detta fall ”Jesus går på vattnet”), uppmanade 
oss att meditera över det som lästs, varvid han gick och satte sig 
på den speciella pall han har bredvid altaret. Efter fem minuter 
fortsatte liturgin utan vidare kommentar.

Så fort det är bön, ”let us pray”, så står vi upp. Vi står upp 
mycket.

Sammanfattningsvis tar hela mässan mellan 30-40 minuter.
På kvällen är det en halvtimmes tyst bön för den som vill. 
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Centrum i rummet är de överblivna oblater som tagits fram från 
Tabernaklet och som placerats på altaret. På det sättet är Jesus 
fysiskt på plats i rummet.

Åter efter dagens möte med David. Efter lite småprat utifrån 
mina nyfikna frågor om mässan, så diskuterar vi nästa steg. Jag 
har bett David vara direkt och inte göra omskrivningar för det 
han vill. Och min tolkning av hans engelska sätt att uttrycka sig 
direkt är: ”Men jag vill höra om de känslor som kommer fram in 
bönerna, inte alla dessa intellektuella frågor du berättar om”. Så 
där är vi då igen. Min oförmåga att för andra uttrycka de känslor 
jag känner. Som gör att jag inte kan visa upp hela mig. Som gör 
att jag i den första reaktionen känner mig misslyckad. Försvara-
ren inom mig tar upp svärdet och säger, ”men låt honom vara den 
han är, det är ju så Gud skapat honom”. Samtidigt säger en annan 
sida av mig, ”men hur ska du annars lära dig om du nu inte tar 
denna chans och tränar”. Och så slåss de båda viljorna på scenen 
en stund. 

En av övningarna, meditationerna, vill Ignatius (=David) att 
jag ska göra i natt. Gå upp ca tre timmar efter det att jag har som-
nat, sätta mig på en stol och meditera i 45 minuter. Ja, nu har han 
gått tillbaka till 45 minuter eftersom jag hade sådana problem 
med att vara stilla i en hel timme. Får se hur länge jag får ha det 
så. Att gå upp mitt i natten, och särskilt efter midnatt är svårt. 
Det var det passet jag undvek som Jourhavande Medmänniska. 
Det var lättare att ta 3-6-passet på morgonen. Men nu är det 24 
som gäller, så jag ska göra som jag blir tillsagd, även om kroppen 
kommer att protestera.

Hes 36:25-29 ”Israels rening”. För att försöka uppnå det som 
David efterfrågar angriper jag texten från ett annat sätt. Först 
låter jag texten finnas framför mig under meditationen. Det är 
så svårt att komma ihåg en text, så det är bättre att kunna läsa 
den igen flera gånger. Nästa steg är att formulera den känsla jag 
känner, det Ignatius kallar erfarenhet, utifrån vissa passager, samt 
när jag känner att min stämning ändras. Så här blir det då:

Jag blir ledsen när jag upplever att det bara finns en rätt väg 
och det är den som Gud anger. Den väg jag har valt fram till nu 
är uppenbarligen inte den rätta. Det kommer ilska och tankar 
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om respektlöshet att det inte får finnas andra vägar. Jag känner 
mig missmodig som har så svårt att formulera mina känslor på 
ett sätt som förstås av andra. Jag känner mig frågande – duger jag 
inte som den jag är nu? Glad blir jag av den allomfattande kärlek 
som speglar sig i texten, samtidigt som jag blir förskräckt över 
att den inte är ovillkorlig denna kärlek, ”Aldrig mer ska jag låta 
er drabbas av svält”. Jag svänger mellan glädjen över den positiva 
Guden och rädslan för den bestraffande Guden.

Detta med att inte komma ihåg en text en kort stund har spe-
lat mig många spratt. Det är en verklig utmaning att vara still i 
45-60 minuter och bara fokusera på en sak. Jag vill göra det men 
måste hitta min väg som fungerar. Om jag läser en dikt, så bru-
kar mina tankar flyga iväg med associationer redan efter första 
raden. Likaså är det svårt att komma ihåg sångtexter, trots att jag 
sjungit dem så många gånger. Att vara här på St Beuno’s och få 
tillfälle att tänka, skriva korta ledord på ett papper och för att 
sedan gå till datorn och formulera mig är en lisa för mitt sätt att 
uttrycka mig. 

Rom 5:6-11 ”Räddade genom tro på Kristus”. Denna text var 
mycket utmanande. Texten utgår ifrån det självklara att Jesus led 
och dog för våra synder. Men det är inte självklart för mig, snara-
re är det en av stötestenarna för att förstå hela kristendomen. Så 
den enda känsla jag kan identifiera under meditationen är irrita-
tion. Irritation för att just inte förstå något. I bibeln hittade jag en 
refererande text 1 Pet 3:8-4:6 ”Lidandet leder till liv” som på ett 
bättre sätt beskriver Jesu lidande. 

Där får jag stoppa i denna övning.
Samma övning som nummer 4 igår ”Floden”. Denna övning 

kom i repris. Jag fick välja vilken jag ville av gårdagens övningar 
och göra om den från ett erfarenhetsperspektiv, och då blev det 
nummer 4 som jag upplevde var den mest fantasiskapande.

Jag njuter av det underbara rena vattnet, men börjar oroas 
av vad som händer när det börjar se skitigt ut. Vattnet blir allt 
äckligare och döda fiskar kommer flytande. Jag blir förbannad 
på de som gjort det och arg på politiker som inte kan förebygga 
att sådant här får ske. Livrädd blir jag av att tänka på hur mina 
barn och barnbarn eventuellt kommer att drabbas nu och i fram-
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tiden. Förbannad på Trump som drar sig ur ingångna miljöavtal. 
Hoppfull över att något ska hända nu när hela världen ser vad 
som händer. Energifull för att skrida till verket och göra vad jag 
kan göra. Nu börjar rädslan komma för att jag inte kan ta mig 
ifrån floden alls. Orolig att Gud inte kan göra något. 

När jag talar med Jesus på korset (ingår i uppgiften) så berät-
tar jag att jag känt att dessa problem är för stora för lilla mig. Jag 
har fokuserat på vad samhället har påbjudit oss att göra i miljö-
frågan och försökt följa dessa rekommendationer. Det jag gör nu 
är att här på St Beuno’s försöka förstå vidden av hela problemati-
ken från begynnelsen till idag. Hur kan jag påverka i framtiden? 
Ingen aning. Jag känner vanmakt. Vem kan egentligen påverka 
Trump, IS, och allt annat som sprider synden för vinden?

Den där stenen som jag enligt förutsättningarna fått i min 
hand, den vill jag kasta på stoppknappen. 

Luk 15:11-32 ”Den förlorade sonen” – nattövning. Denna text 
fick vi i bibelgruppen på Kyrkans grundkurs förra året. Då lotta-
des de olika rollerna ut bland oss i gruppen. Jag blev pengabör-
sen, alltså den tänkta pengabörs som den förlorade sonen fick 
med sig på resan, eller om man så vill den pengabörs fadern har 
kvar. Det blev en mycket stark upplevelse då våra olika roller tog 
tag i våra vardagsliv och blev mycket nära, kraftfulla och levande.

Men nu var det en nattmeditation. Tanken med en sådan är att 
nattens timma och mörker ska sänka tröskeln för det upplevda. 
Med tanke på senaste samtalet med David hamnar en del av min 
energi i meditationen på om jag gör ”rätt”, är det så här jag ”ska” 
uppleva det. När jag upplever en sådan osäkerhet blir det svårt att 
gå in för uppgiften helt, men förhoppningsvis är jag på väg.

Skeendet i texten som tar tag i mig är naturligtvis att min son 
vill iväg. Det gör mig ledsen och ställer krav på mig att skifta 
ut hans andel. Om den andelen består av mark och sonen säljer 
denna direkt för att få kontanter, vem blir då markägare? Oro 
för om det kan vara en fiende? Idag finns hela marken för famil-
jens försörjning. Oro för om det som är kvar räcker? Sonen ger 
sig iväg och jag saknar honom oerhört. Hur går det för honom. 
Kommer han att kunna höra av sig? Oron för sonen finns där 
hela tiden och tar en massa energi. Så ser jag honom då äntligen 
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komma över fältet, i en skepnad som jag knappast känner igen. 
Men jag blir överlycklig, han är min älskade son. 

Texten speglad från den förlorade sonen. Längtan efter frihet? 
Tillfällig lycka så länge pengarna räcker. Lidande när pengarna ta 
slut. Stor ånger och ett förödmjukande, men också lycka, att vara 
tillbaka hemma. 

Texten speglad från den andra sonen. Kanske skönt att få vara 
enda sonen hemma, men också trist att behöva jobba ensam. Av-
und mot brodern när han kommer hem och blir stort mottagen.

Jag känner igen mycket av känslorna från när yngsta sonen 
tog beslutet att flytta till annat land för att studera. Naturligtvis 
under helt andra förutsättningar och att detta var positivt i det 
hela och han reder sig bra. Men saknaden inom mig finns där. 

Det ska bli mycket spännande i morgon att höra Davids kom-
mentarer om jag är på rätt väg i mina meditationer eller om jag 
är inne på ett annat stickspår. 
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Dag 7  

Fredag den 10 augusti 2018

Nattens meditation gick bra. Klockan ringde och jag lyckades 
hålla mig vaken i 45 minuter på stolen. En del anteckningar kom 
ner på papperet. Dessvärre var det svårt att koppla av och somna 
om igen. Jag som annars sover så bra här. Hoppas nu att det inte 
blir någon vana med nattliga meditationer.

Hip Hip Hurra, idag är det min födelsedag. Den 65:e i tu-
rordningen. Jag sjöng och hurrade för mig själv när jag vaknade. 
Enligt gammal nomenklatur så är jag en folkpensionär nu. Och 
en folkpensionär är mycket gammal och nära döden. I alla fall 
tyckte jag så när jag var ung. Då låg framtiden framför mig med 
allt vad det innebär. Men nu är jag där själv. Och det känns bra. 
De flesta av livets krav har jag släppt. Nu går livet ut på att vårda 
relationerna till frun, barnen, barnbarnen och övriga som finns 
runt mig. En nog så grannlaga uppgift. Utöver det vill jag följa 
Guds agenda, i alla fall så långt som jag förstår den. Det innebär 
att göra nytta med de egenskaper jag har som kan vara till nytta 
för andra.

Tänk om jag här på St Beuno’s börjar skönja att det finns 
ytterligare en agenda för mig. Det känns både triggande och 
skrämmande. Triggande för att det kan rendera i att något po-
sitivt händer som ytterligare förgyller mitt liv. Skrämmande för 
att alla förändringar kräver att något måste avstås innan det nya 
kommer. 

Dagens möte gick bra. Det klarnade en hel del. En av de bi-
dragande orsakerna var att jag under frukosten såg det självklara 
sambandet mellan min ansiktsblindhet och mina problem med 
att förklara vem hela jag är. Jag är ansiktsblind. Det finna olika 
erfarenheter och grader av besvär. Det innebär för mig att jag till 
exempel inte kan förklara hur min fru ser ut. Det finns liksom 
ingen koppling mellan bilden av henne och ord som beskriver 
denna bild. På en tillställning hälsar jag gärna och glatt på sam-
ma person flera gånger, utan att ha en aning om att det är tredje 
gånger jag hälsar på samma person. Ytterligare ett exempel är att 
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det kan komma en klient som varit hos mig några gånger, men 
jag känner inte igen denne utan tror att det är en ny klient. Om 
jag då kopplar in detta fenomen till mina känslor. Jag har dem, 
alla känslorna och hela tiden, men det skapar problem att beskri-
va dem på ett sätt som upplevs som autentiskt. 

Idag på mötet med David tog jag tillfället i akt att berätta om 
när jag fick min kallelse, om det nu var det jag fick, i Jokkmokks 
kyrka för ett par år sedan. Jag gick för ovanlighetens skull in bak-
om altarringen och tittade ut över den tänkta församlingen. Då 
var det som om någon uppifrån sa till mig, ”det är här du ska stå”. 
Vad det i praktiken innebär funderar jag fortfarande på. En mot-
svarande erfarenhet var innan vi åkte till den kyrkan, under ho-
tellfrukosten på verandan. Utsikten var mot sjön nedanför med 
de grönklädda bergen bakom. Då kom en förvissning till mig om 
att detta är Guds skapelse. 

Jag fick också möjlighet att berätta om hur min väg till idag 
sett ut, den väg som gått via den gren av psykologin jag står för 
och som kallas psykosyntes. Till min förvåning var David insatt 
i psykosyntesen. Psykosyntesen består bland annat av den tran-
spersonella psykologin, vad som finns utanför mig som person. 
Det kan till exempel var drömmar, längtan, livets syfte och myck-
et annat. Som terapeut tolkar jag inte klientens längtan, utan hjäl-
per klienten att själv uttrycka sin längtan och ser vart den tar 
vägen. 

Som resultat tror jag att David fick en bättre insikt i hur jag 
tänker om Gud, Gud som en erfarenhet, och hur jag som luthe-
ran tänker. 

Dagens uppgifter var tre. Alla är en fortsättning på ämnet 
synd, men nu utifrån min personliga synd. 
• Gå igenom mitt liv och hitta mina synder. 
• Väga dessa synder mot varandra. Som stöd för dessa uppgif-

ter ingick 2 SAM 1 – 2:15 ”David får bud om Sauls död” och 
”Davids klagosång över Saul och Jonatan”. 

• Meditera över PS 102.
De två första uppgifterna var lätta i så mån att detta är något 

jag tänkt mycket på, skrivit om och hanterat i terapin.
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Min absolut största synd har varit att inte se och förstå att jag 
är en man. Det skulle ta mig till ca 55 års ålder innan jag börja-
de inse och agera som en utvecklad hel människa. Innan dessa 
förstod jag inte mina behov, jag förstod inte ens frågan om vilka 
behov jag hade. På det sättet blev jag en medberoende man som 
agerade enbart på andras vilja. Jag straffade mig själv på olika sätt 
för att jag inte dög i mina ögon, men saknade verktyg för att göra 
någon åt det. Det var till och med så att jag inte ens förstod att det 
gick att åtgärda. Jag var där jag var och där skulle jag vara, trodde 
jag, fram till den dag vändningen kom.

En mer formell synd tog jag upp när jag biktade mig. Många 
förutfattade meningar hade jag innan om bikten, men jag måste 
säga att det blev en genomgripande upplevelse och rening. Även 
om det tog flera månader innan upplevelsen landade i hjärtat. 

Utöver dessa finns det naturligtvis en massa tillfällen när jag 
uttryck mig dumt eller betett mig på ett orättvist sätt, men med 
en medveten träning på att be om ursäkt går dessa tillfällen ofta 
till historien mer som misstag. Jag hävdar att jag är en vanlig 
människa och som sådan har jag brister. Men det finns gånger 
när skammen lyser lite extra starkt. Frun och jag har helt olika 
sätt att tänka, jag snabbt och hon eftertänksamt. Detta har inget 
med kvalitet att göra, utan endast hastighet. Och ibland när jag 
inte tycker att hon hänger med i min hastighet, kan jag bli irrite-
rad och snäsa till. Direkt när det händer stinger det till i kroppen 
och skammen dyker upp. 

Efter lunch blev det samma promenadrunda som igår. Tror 
mig ha hittat en lämplig runda som jag kan ha som standardrun-
da. Den går på hyfsat plana vägar, även om det finns en del back-
ar. Rundan tar cirka en och en halv timme så det blir väl ungefär 
8 kilometer. Perfekt. Idag fick jag en födelsedagspresent av mig 
själv, och det vara att ringa frun under promenaden. Inte helt till-
låtet enligt konceptet här, men jag fyller bara 65 en gång i livet. 
Så skönt att höra hennes röst och höra att allt är bra där med. Allt 
eftersom jag skriver min dagbok så sparar jag den på nätet på ett 
ställe som hon kommer åt att läsa. På det sättet känner jag att hon 
är med mig hela tiden. Jag har sagt åt henne att jag inte vill ha 
några kommentarer, men det är skönt att rikta skrivandet till nå-
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gon. Så när vi talas vid behöver jag inte berätta en massa detaljer, 
utan vi kan mer tala om skeendet i stort. Och när jag väl kommer 
hem så kan vi fokusera på att mötas igen, och jag slipper berätta 
om det som hon redan läst.

Nu är jag tillbaka på rummet och reflekterar över hur skönt 
det var att få kopplingen mellan ansiktsblindheten, skrivandet, 
känslorna och min oförmåga att uttrycka mig i ord. Det var en 
stor ryggsäck som släppte. Nu gäller det bara att acceptera att det 
är så här jag fungerar, och kanske vid något kommande möte bör-
ja med att berätta fakta så att jag slipper dessa känslor av skam, 
otillräcklighet och dumhet.

Jag är på spåret igen!
Ulf, min vägledare i Stockholm, tipsade mig om att ta med 

egna stearinljus, för de ljus de har här är så dåliga. Jag var lite 
undrande, men det fick sin förklaring i morgonens samtal. Det 
visar sig att det är stipulerat i det katolska regelverket att alla ljus 
ska innehålla minst 51% bivax, att alkoholfritt vin icke göre sig i 
nattvarden samt att glutenfria oblat icke heller göre sig tillgängli-
ga. Dock finns det oblat med mindre gluten, men inte glutenfritt 
dito. Jag som inte dricker alkohol tar heller inte vinet i nattvarden 
här. Och det är OK för ”Kristi kropp (den inkarnerade oblaten) 
innehåller ju allt”. 

Något som tar min tid här, och är ett av grundsyftena med 
Ignatius metod, är att utröna hur min dialog med Gud är. Ja, just 
dialog. Och då ställer jag frågan till mig själv ”Hur ser min dialog 
ut?”. Och svaret blir lite tvetydigt. Har jag alls en dialog? Jag talar 
till Gud. Jag upplever att Gud finns närvarande. Men har jag en 
dialog, vilket innebär att det är två som samtalar, och att den ena 
hör vad den andra säger innan det blir tvärtom, eller är det bara 
en monolog. Om jag hör ett svar, var kommer det ifrån.

Varje morgon efter mitt morgonyogapass vänder jag mina 
handflator uppåt och tackar Gud för ytterligare en dag i mitt liv, 
för en fungerande kropp och för alla mina relationer inklusive 
den ofödda som ligger i svärdotterns mage. Jag avslutar alltid 
med att önska Gud en bra dag också. Först då känns det ok att 
avsluta med amen. Men jag väntar mig inget svar. Det känns mest 
som ett sätt att fokusera på det fina i livet innan jag startat dagen. 
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För några år sedan gjorde jag en vansinnig omkörning som med 
några centimeter (jag tror det var så nära) kunde slutat i katastrof 
för frun och mig. Kvällen efter var det första gången som jag fick 
behov att rikta mig till en yttre Gud och tacka för att det gick bra. 
Men även det var i monologform. 

Svaren jag väntar på kommer inifrån mig själv, tänker jag. 
Mitt undermedvetna. Filtrerat genom min moral som hjälper 
mig att ta kärleksfulla beslut. Jag är uppvuxen i en kristen kontext 
och har automatiskt fått med mig den kristna moralen. Så frågan 
jag ställer mig är om det är Gud som talar till mig inifrån mig 
själv. Och hur ser kopplingen mellan min moral och Gud ut? Jag 
menar att kyrkan har i alla tider lärt ut vad moral är, sen kan man 
ha olika åsikter om den, så någon koppling måste det ju finnas. 
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Dag 8  

Lördag den 11 augusti 2018

65 år och 1 dag gammal. Det går inte att komma ifrån att jag 
passerat ett existentiellt datum och är pensionär i den gamla be-
tydelsen. Förr om åren kunde det betyda guldklocka, avtackning 
och en stor tomhet. Kanske skulle jag gått tillbaka till jobbet någ-
ra gånger för att hälsa på, men ganska snart ha insett att livet gått 
vidare där och att jag inte var med. Naturligtvis sitter jag i en helt 
annan situation, men denna bild finns med från det som berät-
tats på olika sätt under min ungdom. Det var så det var då för de 
flesta. Vad kom sen? Trädgården, bygga om huset, lösa korsord? 
Golf för de som hade råd? Men vad hände när golfen inte fyllde 
alla hål? 

Jag tänker på att en av mina drivkrafter att komma hit till St 
Beuno’s, mer omedvetet, har varit att förbereda mig ytterligare 
för denna fas i livet. Men oron för att inte bli ianspråktagen för 
det jag kan finns där. Frun och jag har hälsan och kan göra det 
vi vill. Än så länge. Förhoppningsvis kommer det att gälla många 
år till. Ekonomin är god, så vi behöver inte oroa oss för det. Men 
det finns en sannolik realitet där borta. Det hände på semestern i 
somras att jag ibland tänkte – tänk om detta är sista sommaren vi 
kan göra dessa våra underbara resor som vi båda älskar.

Nej, det handlar inte om några negativa tankar, det handlar 
om att förbereda mig på sannolika framtidsscenarier, och utifrån 
dessa ta vara på allt som går att ta vara på, älska mycket och njuta 
av livet. Livet är här och nu!

I går eftermiddag kändes allt som det skulle. Klarheten kring 
hur jag kan/inte kan uttrycka mina känslor kändes mycket bra. 
På kvällen satte jag mig ytterligare en gång och läste igenom da-
gens tredje uppgift PS 102. Och då kom lite av skuggan tillbaka. 
Jag fattar inte vad som står där. Nja, visst fattar jag orden, men 
vad skulle det skapa för känslor inom mig. Grabben (David i bi-
beln) har haft det taskigt och vill få en förklaring av Gud. Men, 
det ligger så långt bort från mitt sätt att tänka. Visst har jag upp-
levt en situation som skulle kunna påminna om denna, och det 
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var när jag var så nere och allt var piss så jag stod på taket på 
jobbet, 10 våningar upp, och tänkte hoppa. Jag såg det under-
bara i att hamna där nere på marken som en blöt fläck utan mer 
bekymmer. Men runt omkring mig stod det kunder som tittade 
på radiolänksystem, och jag tänkte att så oprofessionell kan jag 
inte vara att jag låter kunderna uppleva mitt hopp. En fullständigt 
absurd slutsats i sig, men den speglar väl situationens allvar gissar 
jag. Under samma period i livet fick jag panikångest en gång när 
jag körde bil i tunnlarna under Stockholm. Där var det vänner 
som hjälpte mig via telefonen att komma rätt, både geografiskt 
och tillbaka till sansen. Det finns andra saker också som hänt 
under de år som yngsta sonen var svårt sjuk och var nära att för-
svinna från oss flera gånger.

Trots dessa egna upplevelser ser jag inte den känslomässiga 
kopplingen till psaltarversen. I huvudet gör jag det, men inte i 
hjärtat. Kan det ha att göra med min inre styrka, jag tänker på 
hur jag såg på kortet med elden en av de första dagarna här på St 
Beuno’s, och att jag inte har för vana att be till Gud på det sätt som 
anges här på St Beuno’s. Kan vara så. Nackdel? Kan också vara 
så, men jag lider ju inte för att jag inte har Gud som en naturlig 
samtalspartner. 

Så vad gör jag då med min psaltarläxa? Det finns bara ett svar 
och det är att ta det till mötet med David idag och erkänna mitt 
misslyckande. Vadå misslyckande? Är det att misslyckas att inte 
känna kopplingen mellan en yttre beskrivning av en händelse 
med mina egna inre känslor som jag uppenbarligen inte har full-
ständig förmåga att formulera? Är det presteraren som kommer 
till tals igen som en domare och fäller sin dom – misslyckande? 

En av de saker som framfördes de första dagarna var vikten 
av en dygnsrytm som gör att vi kan göra våra uppgifter på ett bra 
sätt. Jag tror att jag hittat den dygnsrytmen, eller schemat nu. Här 
finns inget att göra på kvällarna. Kvällstrött som jag är somnar 
jag som en stock vid 21 (motsvarar 22 i Stockholm), vilket gör 
att jag vaknar efter en god natts sömn vid 5 halv 6, så vida jag 
inte måste upp och meditera mitt i natten. När jag dragit mig en 
stund i sängvärmen, är det dags att gå ner och fixa en kopp kaffe 
och en liten yoghurt. Morgnar är min bästa tid, så med kaffe och 
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yoghurt vid min sida börjar fingrarna sprudla och leva sitt glatta 
liv på datorns tangentbord. Fram till 7 ungefär, då det är dags för 
morgonens yoga-pass vilket tar 20-25 minuter. Visst finns det ett 
visst motstånd innan jag ställer mig på yogamattan, men så fort 
jag kommit igång älskar kroppen det. Efter dusch och morgon-
toalett är det frukost 7.45. Två baconskivor modell engelska lite 
tjockare, ett förlorat ägg och två stekta tomathalvor. Kaffe, gra-
pefruktjos och en apelsin. Mycket protein och frukt, så lite kol-
hydrater som möjligt – jag kanske blir av med några kilon. Möte 
med David 30-45 minuter, och sen är dagen ”fri”. Jag gör en till 
två uppgifter före lunchen 12.30. Lunch (med efterrätt, som jag 
tar med ut på en bänk och äter medan jag njuter av omgivningen, 
vi äter ju under tystnad) och en långpromenad. Vila på sängen 
och ytterligare uppgifter. 17.45 är det mässa och middag 18.30 
efter det. Resten av tiden sitter jag på rummet och läser, löser 
korsord, lyssnar på orgelmusik på telefonen och plötsligt säger 
ögonen till mig att ska du hinna till sängs innan vi stänger igen så 
bör du nog ta kvällsduschen NU.

Så går dagarna. Igen och igen. Det hinner inte bli långtråkigt. 
Hastigheten, vilken är mycket låg, när jag går inom området 
speglar väl det tempo i livet som vi alla här har. Det finns inget 
att stressa till, det finns fasta mattider och en mötestid. Första 
dagarna kändes backen upp till huvudbyggnaden, en backe jag 
går 5-6 gånger om dagen, som jättebrant och lång, men nu bara 
finns den där, precis som de 120 trappstegen jag har upp till huset 
i Liljeholmen hemmavid. De finns där och begås som ett lok som 
klättar upp, utan att egentligen ge dem en tanke. 

Invid köket finns ett förråd med torrvaror och kylvaror. Där-
ifrån kan vi hämta det vi vill till våra respektive lokala kök. I kö-
ket i vårt cottage finns kaffepulver, både med och utan koffein, 
kex, mjölk, yoghurt och annat som vi tagit dit. Det som förvånar 
mig är att de enda smörgåspålägg som finns är Marmite samt 
olika sockerdränkta marmelader, och andra burkhöljda kletiga 
produkter. Marmite är en salt brunsvart massa som tillverkas 
av biprodukter från jästextraktet vid öltillverkning. Marmite är 
mycket populärt här som pålägg. Inga ostskivor, ingen skinka, 
ingenting som för mig associeras med pålägg. Ost finns till lunch 
men då tillsammans med ostkex. Hårt bröd räknas som ostkex 
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här och inte som smörgås, men det har jag ju berättat redan ti-
digare.

Samtalet med David började med en av mina många nyfikna 
frågor. Är han som jesuitpräst också en munk? Han svarade att 
Jesuiterna inte har några munkar i kloster. Jesuiterna är präster 
bundna till sina löften, men verkar ute i samhället. Själv har han 
verkat som både präst och psykoterapeut i 35 år och även haft en 
privat mottagning.

PS 102. Som vanligt berättade jag om mina prövningar från 
gårdagen, även om prövningarna inte var allt för stora. Jag be-
rättade om mina prövningar med att komma in i psaltarversen. 
David lyssnade och lyssnade. Vi kom in på den känsla av skam 
jag känner över att inte kunna känna kopplingarna till texterna. 
Samtalet lutade en stund åt det terapeutiska hållet, vilket var bra 
för mig. När jag uttrycker mig i ord förstår jag oftast vad jag själv 
menar. Alternativt vad jag inte menar.

Dagens övningar var tre stycken understödda av Luk 7:36-50 
”Kvinnan som smorde Jesu fötter”. 

Denna text föll direkt på plats när jag läste den. Texten speg-
lar den totala förlåtelsen, och att upplevelsen av denna förlåtelse 
står i proportion till den synd jag begått. Mina reflektioner går 
direkt till anledningen till att jag provade att bikta mig, och det 
resultat det gav. Jag är förlåten, och den underbara känslan finns 
som skydd för att återfalla i det dåliga beteendet. Texten speglar 
den ovillkorliga kärleken, på det sätt som jag idag upplever den. 
Och så tänkte jag på mitt liv i stort. Helt plötsligt fick jag ett svar 
av Gud – ”Du är förlåten, för du visste inte hur du skulle göra”.

Dagens första övning var ett meditera över de synder jag be-
gått utifrån att Gud hela tiden funnits där för mig och i många fall 
skyddat mig. De synder jag tänker mest på är att jag lämnade ett 
äktenskap med en fru som till stor del var bunden till rullstol och 
drabbad av livslånga svåra smärtor. Ävensom hur jag har betett 
mig i trafiken många gånger. Helt plötsligt fick jag ett svar till av 
Gud – ”Någon måste ju ta hand om dig, när du inte gör det själv”. 

Men den största synden är, som jag tidigare skrivit om, att jag 
inte förstod att respektera mitt eget liv, inte förstod mina behov 
och att jag straffade mig på olika raffinerade sätt för att jag inte 
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var värd att älska, allra minst av mig själv. Som sagt - ”Någon 
måste ju ta hand om dig, när du inte gör det själv”.

Nästa uppgift är att ta steget fullt ut. Om jag inte hade ändrat 
väg i livet, utan fullföljt min tidigare väg ända in i väggen, hur 
hade det då sett ut? Ja vad händer med någon som inte tar hand 
om sig, som låter sina drömmar förbli drömmar, om man nu ens 
förstår att det är drömmar. Ett sätt att slippa se är ju att förneka, 
att tränga bort. Om jag fortsatt min tidigare väg ser jag en stor 
bitterhet finnas, kanske dämpad med alkohol, helt styrd av an-
dras behov, skolexempel på att vara medberoende, förmodligen 
med stor frustration och irritation på omvärlden. Jag skulle gå 
förbi offerrollen och gå in i rollen som permanent bitter martyr. 
I kyrkan hyllas martyrerna här i St Beuno’s genom att de fått en 
”feast day” var. Deras liv berättas om i predikan och vi ska anse 
dem som extra rättfärdiga. Men en Lars-Anders blir knappast 
mer rättfärdig genom att bli martyr. I alla fall inte i sina egna 
ögon. Sen går det ju alltid att diskutera vad ett martyrskap är.

Den synd som jag tänker ligger bakom att vara ett offer eller 
medberoende är att inte låta mig själv eller andra ta ansvar för 
sitt liv. Jag tar inte ansvar för mitt liv, men i och med medbero-
enderollen tar jag ifrån den andra möjlighet att ansvar för sitt liv. 
Ja, visst finns det livsfaser där det är positivt att hjälpa den andra 
med sitt ansvar, men när detta blir ett permanent beteende är det 
en synd. Tar jag ifrån den andra möjligheten att ta eget ansvar 
kan denne inte växa själv, och jag lever på det beröm jag kanske 
får - ”Se så duktig han är, så mycket han gör för sin familj” – det 
som kallas sekundärvinst.

Jag tänker på skillnaden att förlåta andra, förlåta sig själv, få 
förlåtelse av andra och få förlåtelse av Gud. Och att be om ursäkt. 
Det lättaste, om det nu är lätt, är nog att förlåta andra. Det kan 
göras för att jag verkligen menar det eller för att slippa ha en kon-
flikt kvar, en konflikt som tar energi. Men om jag bara förlåter 
från huvudet och inte från hjärtat blir jag inte fri. Att få förlåtelse 
från andra är skönt, jag slipper skammen och skulden mer, även 
om skammen kan finnas kvar ett tag till. Men att förlåta sig själv 
kan ibland ta ett helt liv, och kanske ännu mer. Och här kan både 
terapi, bikt och Guds förlåtelse spela roll på olika sätt beroende 
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på vem man är. Jag har provat på alla varianter. För mig har det 
fungerat, och det märker jag på att det jag känt skam och skuld 
för inte längre tar energi. Visst händer det att minnena poppar 
upp och en känsla av skam kan förnimmas, men då kommer jag 
ihåg att jag är förlåten och då tonar skammen ner igen. 

Att däremot be om ursäkt är på en annan måte. Ber jag om ur-
säkt framför jag till den andra att jag är ledsen för det som skett, 
men jag avkräver inget svar från den andra om den accepterar ur-
säkten eller inte. Visst är det skönt att få en ”ursäkten accepteras” 
eller hur den nu uttrycks, men jag har ingen aning om motparten 
har förlåtit mig. Bara att vi kan veta var vi står i vår relation.
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Dag 9  

Söndag den 12 augusti 2018

Jag är alltså här på St Beuno’s i 37 dagar för att gå igenom den 
Andliga övningarna. Fokus är på de 30 dagarna i mitten, resten 
är start och avslut. St Beuno’s är ett företag som erbjuder olika 
former av retreater och kurser helt inom den ignatianska skolan. 
Det finns 60 boenderum med olika standard, och det förefaller 
vara fullt hela tiden. Grupper kommer och går om vart annat. Vi 
är en 30-dagarsgrupp, en annan stannar 6 dagar, ytterligare en 
annan 8 eller 10 dagar samtidigt som en kurs pågår.

Ignatius de Loyola (1491-1556) var en riddare som skadades 
allvarligt på fältet och omvärderade sitt liv och blev en munk. 
Han efterlämnade i huvudsak två saker. Dels instiftade han Jesu-
itorden, en orden för präster, bundna av ”munklöften” (lydnad, 
kyskhet och fattigdom) men verksamma i samhället, och dels gav 
han ut ”Andliga övningar”. Jag citerar här från Wikipedia:

Andliga övningar (lat. Exercitia spiritu-
alia, sp. Ejercicios espirituales), bokverk av 

Ignatius av Loyola. År 1548, drygt 25 år efter 
det att han gjorde sina första djupa erfaren-
heter av Gud, kom Ignatius ut med boken 

Andliga övningar. Boken är i första hand till 
för andliga vägledare, men kan även vara 
till glädje för den som själv övar sig. Boken 
Andliga övningar är ett resultat dels av Ig-
natius egna erfarenheter av meditation och 

kontemplation, dels av sina erfarenheter som 
andlig vägledare.

Olika typer av ”andliga övningar” hade 
existerat tidigare, men Ignatius gav dem en 
klassisk utformning. Under intensiv ledning 

av den s.k. exercitiemästaren under fyra veck-
or, med meditationsövningar i tystnad och 
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ensamhet, skall ett existentiellt beslut fattas 
inför Gud.

De andliga övningarna går ut på att se sitt 
eget liv i ljuset av Jesu Kristi liv, lidande, död 
och uppståndelse med hjälp av olika former 
av bön. De syftar till att göra människan till 
en fri person genom att bekämpa det onda 

och komma underfund med Guds vilja med 
ens liv. Ignatius själv definierar saken på föl-
jande sätt: ”namnet ’andliga övningar’ avser 
varje sätt att rannsaka sitt samvete, att med-
itera, att kontemplera, att be högt respektive 

tyst i sitt inre. Ty liksom att promenera, vand-
ra och springa är kroppsliga övningar, så är 

andliga övningar en benämning på varje sätt 
att förbereda och rusta själen för att frigöra 
sig från alla oordnade böjelser och, efter att 
ha frigjort sig från dem, att söka och finna 
den gudomliga viljan med det egna livets 
inriktning mot själens frälsning” (Andliga 

övningar 1). Grundtanken är att människan 
behöver överge sin självupptagenhet och is-
tället bli upptagen av Gud. Allt som hindrar 
henne från att gå i Jesu fotspår skall avlägs-
nas. Följdriktigt definierar Ignatius övning-
arna på ett annat ställe (Andliga övningar 

21) enligt följande: ”Andliga övningar för att 
övervinna sig själv och ordna sitt liv, utan att 
låta sig styras av någon enda oordnad böjel-
se.” Den inre friheten skapar utrymme för en 
lyhördhet för Kristi alldeles unika kallelse och 

vilja med var och en].

Övningarna är inriktade på ett konkret 
och personligt ställningstagande till olika 

handlingsalternativ. Min relation till mina 
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medmänniskor, till en kyrklig gemenskap och 
till Gud, liksom allt det som finns i mitt inre, 
kan betraktas som ett drama. Detta drama, 
vars handling skapas här och nu, har sin kli-
max i alla de beslut jag står inför, stora som 
små. Hur skall jag gestalta mitt liv? Vem vill 

jag vara för mina medmänniskor? Vad är 
Guds vilja med mig? Andliga övningar hand-
lar om att skilja mellan gott och ont, mellan 
konstruktiva och destruktiva krafter, mellan 
ljus och mörker. Ignatius syn på människan 
utgår från att hon är kapabel att samverka 

med Gud och är fri att med den helige Andes 
hjälp fatta beslut.

Som jag skrivit i början så har jag funderat mycket över vad 
det är som gjort att jag är här på St Beuno’s. Mina år under utbild-
ningen till samtalsterapeut i psykosyntes och den terapi jag fick 
under de åren, gjorde att jag kan besvara många av de frågor som 
ställs i sista stycket ovan. Förutom just detta med relationen till 
Gud. Enligt utvecklingspsykologin är det normalt att en männ-
iska som blir äldre börjar ifrågasätta vad man gjort av sitt liv, hur 
man blir ihågkommen och att man börjar söka mer i de andliga 
dimensionerna. Jag tror att jag är ganska normal i detta fall. För 
mig blir den andliga dimensionen relaterad till den kristna kultur 
och religion jag är uppvuxen i. Att det sen blev just St Beuno’s var 
ju mer en tillfällighet.

Idag har det gått en tredjedel av tiden här. Regnet öser stund-
vis ner under morgonkvisten. Förmodligen efterlängtat av alla 
de bönder som finns häromkring. Om en stund, så där vid halv 
sju, kommer bonden i sin bil med hunden springande framför 
sig. Det är dags att flytta korna till en annan äng, eller om det är 
mjölkdags. Vad vet en stadsbo om det. Men det ser idylliskt ut på 
avstånd. 

Morgonen samtal med David gick bra. Jag berättade lite om 
igår, och vi talade om olika sätt av få tröst (consolation). Det finns 
andlig tröst och det finns naturlig tröst. Här hittar jag inte de rätta 
svenska orden. Den naturliga trösten är när jag till exempel stan-
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nar upp och blir ett med omgivningen, vilket ibland kallas för 
flow. Den andliga trösten är när jag upplever att jag är i ständig 
kontakt med Gud och kan tacka Gud för allt. David hade ett ex-
empel: Om jag tittat på en vacker solnedgång och njuter så är det 
natural consolation, men om jag tittar på samma vackra solned-
gång och tänker ”Och detta har Gud gjort”, då är det en spiritual 
consolation. Jag berättade att jag befinner mig mitt emellan dessa 
olika sidor. David förtydligade vid ett senare tillfälle att consola-
tion innebär en känsla av ”faith, hope and love”. 

Det verkar som om David börjar förstå att jag tänker på ett 
sätt som inte är helt vanligt här, för han frågar ”vad kan göra för 
att hjälpa dig på bästa sätt”. Min bild är att jag dels är ganska ana-
lytiskt, dels genom hela min psykosyntesutbildning kommit till 
en platå där de problem som Ignatius försöker komma åt, inte är 
något stort problem för mig. Med detta inte sagt att jag inte har 
nytta av alla övningar, tvärtom, men jag tittar på dem från den 
plattform jag upplever att jag står på idag. 

Vi kom fram till den självklara slutsatsen att jag ska fortsätta 
med övningarna, det är ju därför jag är här, men tillåta mig lite 
mer frihet i hur jag gör dem. Att meditera i 45 minuter i stället 
för 60 är en tillräckligt stor utmaning för min koncentration. Att 
låta mig ta mina långa promenader som meditation hjälper mig 
också. Och att jag fortsätter att skriva på det sätt jag gör just nu.

Jag blir ledsen igen över att jag inte är som alla andra här och 
får kontakt med Gud och kan ha den, enligt Ignatius, eftersträ-
vansvärda ständiga dialogen. Men jag får väl acceptera att det är 
som det är och att jag får utgå från det. 

Dagens övning, som egentligen är två dagars övningar, är en 
tillbakablick på veckan och en djupdykning. Tanken är att jag 
ska gå igenom allt jag tänkt på kring mina synder. Och den synd 
(=inte följde Guds agenda med mig), som sticker ut mest är na-
turligtvis den att jag inte lärde känna mig som den person jag är, 
inte kände mina behov och inte vågade upp för den jag är. 

Det finns i uppgiften 19 olika infallsvinklar inom tre områ-
den. Jag kommenterar dem alla, mest för att jag själv får en mer 
komplett bild. Kommentarerna utgår från definitionerna i upp-
giften. 
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Anledning till synden
Synden utifrån inkompetens: Inkompetens är ett hårt ord 

för något som jag aldrig fått lära mig - att lära mig lyssna på mig 
själv och ta mig själv på allvar. 

Synden utifrån en missad möjlighet: Det finns två mis-
sade möjligheter jag framför allt tänker på. Det ena är hur det 
hade kunnat bli om min första fru och jag mötts som mogna 
människor. Naturligtvis en rimlig tanke när man träffas som 
16-åringar i skolan och blir ett par vid 20. Den andra saken jag 
tänker på är alla de missade möjligheterna till att utforska min 
sexualitet på olika sätt, innan jag gick in äktenskapet. Under äk-
tenskapet såg jag det som hedersamt, men med livserfarenheten i 
minnet skulle kanske saker och ting sett annorlunda ut. 

Synden utifrån trolöshet: Jag gav min första fru ett löfte om 
”i nöd och lust”. Detta höll jag in i det sista till dess det sprack. I 
terapin tog det två år att bearbeta att jag inte höll löftet. Till slut 
kunde jag förlåta mig själv – ett löfte får brytas om jag är nära 
att ”dö”. Jag var heller aldrig i närheten av äktenskapsbrott. Sen 
att det berodde på att jag inte kunde tänka mig att någon annan 
skulle vilja ha mig, det är en annan sak. Den andra aspekten är 
förstås trolösheten mot mig själv, att inte respektera mig själv.

Synden utifrån medelmåttighet: Här känner jag inte igen 
mig alls. Som det lejon jag är har jag nog en naturlig förutsättning 
att stå i centrum och synas. Och ta för mig. 

Synden utifrån självnedvärdering: Mitt självförtroende har 
alltid varit mycket starkt, men det har nog mest varit för att dölja 
en mycket svag självkänsla. Det är många gånger jag straffat mig 
själv för den jag är – ingen värd att älska. Bland mycket annat hur 
jag betett mig i trafiken och hur jag servera mig själv mat. Det 
gäller ju att besanna sin egen självbild. Jag kommer speciellt ihåg 
när jag började plugga psykosyntes och kom till stan på morgo-
nen med bussen. Jag längtade efter en latte och smörgås, men en 
sådan var jag inte värd att lägga pengar på. Efter många om och 
men tvingade jag mig varje gång (några gånger i månaden) att 
få köpa det, vilket gav mycket skam. Jag berättade det inte för 
någon.
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Synden utifrån skam: Skam, denna skam. Är det något jag 
känner igen så är det skam. Hela min första bok ”Från offer till 
man” berättar om den skam jag känt i hela livet, och hur jag se-
dermera kunde minska den till nästan ingenting. Även om den 
ibland dyker upp men då i korta stunder och i hanterbart skick.

Mina reaktioner som gjorde att jag så småningom började 
en förändring

Ilska: Det enda jag kan komma ihåg är att jag sällan blev rik-
tigt arg. När det gått tillräckligt långt och det rann över i sinnet 
blev det en överreaktion. Jag insåg nog att detta inte var bra, men 
kunde inte förstå så mycket mer.

Stolthet: Att inte förstå och inte agera utifrån mina behov, 
utan med stolthet bara vara till för andra för att uppfylla deras 
behov, skapar en sjuk situation. 

Oärlighet: I grunden är jag mycket ärlig, även om det funnits 
undantag.

Avund: Detta är inte ett ord som jag associerar med mig. Med 
avund menar jag att jag skulle missunna någon annan något. För 
mig handlar det snarare om en längtan till något jag inte kunde 
sätta ord på. 

Girighet: Inte girighet, mer snålhet. Framför allt under de 
första åren vi levde på en lön, när frun slutade jobba och tog hand 
om den sjuka yngre sonen, så var ekonomin ansträngd. Det fanns 
andra perioder också när jag upplevde att jag stod ensam ansva-
rig för ekonomin. Se också det som jag skrev om latten ovan.

Rädsla: Den här är inte lika lätt att svara på. Till det yttre har 
det inte funnits mycket rädsla. Det som ska göras det ska göras, 
speciellt om det gäller att uppfylla andras behov, nästan oavsett 
vad det gäller. I det inre finns naturligtvis en liten pojke som är 
livrädd att inte bli älskad för den han är. Att älska sig själv var inte 
att tänka på.

Omåttlighet: Här gäller det nog bekräftelsebehovet. Jag ville 
ha bekräftelse, det var så jag fick livsvärde, att bekräftas av andra. 
Omåttligheten har också varit att hjälpa andra, medberoende, 
utan att de frågat om hjälp. Jag har också haft lätt att tala om 
mig själv på ett ärligt sätt, på samma sätt som jag skriver här, och 
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ibland undrar jag om jag varit/är nära en gräns av gränslöshet. 
Begär: Ett sätt att se på begär är den sexuella längtan. En an-

nan, enligt uppgiften, är mitt behov av att visa mig duktig även 
intellektuellt. Jag sparade på en massa böcker hemma i bokhyl-
lorna mest för att skapa mig en självbild av att vara beläst. All min 
utbildning, nog så bra, har jag fått via arbetsgivare, alltså har jag 
aldrig gått på universitetet. Det har dock alltid funnits en längtan 
dit. 

Slöhet: Jag har svårt att se på mig själv som en slö person. Dä-
remot har jag oftast mycket enkelt att koppla av när tillfälle givits. 
En annan aspekt, enligt uppgiften, är att jag alltid anpassat mig 
till omgivningen. Om man inte vet vem man är så är det svårt att 
stå upp för den man är, och då glider man med, för att undvika 
att skapa konflikter. 

Yttre påverkan
Värderingar: På vilket sätt har marknadsekonomin och libe-

ralismen färgat mitt sätt att vara? Det är en intressant fråga som 
jag aldrig ställt mig tidigare. Hur står marknadsekonomin i för-
hållande till den pågående miljöförstöringen och klimatföränd-
ringarna? Den stora frågan får ligga och mala i bakgrunden.

Strukturer: Som den människa jag är så är jag också beroen-
de av gruppen, i detta fall min familj i både stort och smått. Att 
tillhöra gruppen betyder också att dela dess värderingar i etik och 
moral. Ibland upplever jag att Guds agenda står i konflikt med 
det sociala ansvar jag har för gruppen. Som mest hårdraget – ”sälj 
allt och följ mig”, som Jesus säger.

Kultur: Uppvuxen i en borgerlig familj i en kristen famn med 
dess värderingar, så skapar detta en etisk grund att stå på. Detta 
innebar i praktiken att är man gift så är man. Jag kommer ihåg 
när en kusin skiljde sig, då gick det som en stötvåg genom släk-
ten – så gör man inte. Och så skulle jag inte heller göra, innan det 
sprack helt. 

Idoler: Det är inte popidoler som avses här, utan snarare ido-
ler som talar om hur vi ska leva. I detta sammanhang på ett sätt 
som inte överensstämmer med Guds agenda. Jag känner inte igen 
mig i att jag skulle ha någon sådan idol. Sett utifrån skulle jag 
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hårdraget kunna säga att Jesus skulle kunna vara en sådan idol, 
men mitt kritiska förhållningssätt gör att jag har svårt att se Jesus 
som en sådan. 

Denna dag har verkligen varit en mellandag. Jag har knappt 
gjort något nyttigt alls. Jag vaknade vid tre och somnade om till 
framåt 5. Gick upp, fixade kaffe och en lite yoghurt och skrev 
flitigt en timme. Sen somnade jag om igen till över 7. Ingen yoga. 
Frukost och morgonmöte, för att sedan gå upp till rummet och 
vila en stund till. Tog mig i kragen och gick till Saint Asaph, 5 km 
bort, en mindre stad/ort. Jag hann vara med på sista psalmen i 
den lilla katedralen där. Tänkte att jag skulle få en god lunch där 
i stället för på St Beuno’s, men allt var stängt, så det blev en glass 
och promenad tillbaka. När det var 3 km kvar började regnet häl-
la ner. Väl tillbaka var det bara att lägga alla kläder i torktumla-
ren och mitt blöta skrivblock på elementet. Sen låg jag på sängen 
mellan 14 - 17 och halvsov. Nu efter middagen har lite energi 
återkommit. Får se om jag kan göra något av den. 

Även om jag tycker att dagarna bara går och att jag gör ganska 
lite, så tar tydligen processen jag går igenom en massa energi. 
Fler gånger i dag ha jag tänkt ”jag ska inte ringa frun”, ”jag ska 
inte ringa frun”… men ikväll så gjorde jag det i alla fall. Och det 
kändes bra. Nu är jag tillbaka till nuet igen. Även om det var svårt 
att somna på kvällen, efter dagens alla sängvändor. 
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Dag 10  

måndag den 13 augusti 2018

Innan jag åkte hit funderade jag om det var ok att ta med en 
bok för att koppla av med. Var det att försöka fly eller var det 
ok? Valet föll på en bok som passar in i miljön men ändå är en 
avkoppling. Rosens namn av Umberto Ecco. För många år sedan 
läste jag boken och fascinerades över språk, berättarglädje, miljö-
er och den ständigt pågående religionsdialogen i den. Nu hinner 
jag bara läsa några sidor i den mycket tättskrivna drygt 500-sidi-
ga boken innan jag somnar. Ramhistorien är en mordintrig i ett 
munkkloster i norra Italien år 1327. Men mellan dessa mord är 
det också en spännande intrig mellan staten (eller snarare stater-
na, då Italien var uppdelat i en mängd stater) och kyrkan. Och 
en massa diskussioner om naturvetenskapliga uppfinningar och 
rön. Nåväl, boken ger en underbar inramning av min vistelse här. 
Dessutom fascineras jag av Umberto Ecco som författare och 
hans oerhörda historiska kunskap.

När jag vaknade i morse kändes det som en vanlig dag. Borta 
är gårdagens gråhet i sinnet. Framme är energin igen och skriv-
glädjen. Får se vad denna dag bjuder på. Bland annat ska jag för-
söka mig på ett fyrpartssamtal mellan Maria – Jesus – Gud och 
mig. Termen som används ofta här är ”colloquy” [kållåkvi]– ett 
allvarligt samtal. 

Summering av morgonmöte. David tror att Gud skriker på 
mig, men jag fattar inte, förstår inte kommunikationen. Jag är 
vidöppen, mottaglig och har viljan, men … När jag berättar om 
olika erfarenheter kring det som skulle kunna vara Gudsupple-
velsen så håller David med. Vi är åter igen inne på att mitt intel-
lekt och mina känslor går parallellt, men att de inte har ett ge-
mensamt språk. Jag måste göra en ”reconnect with God”. Hur nu 
det skulle gå till är inte lika enkelt, tycker David. 

Han börjar att berätta det som hjälpt andra: målning, bilder, 
läsa poesi, hitta något i naturen som talar till mig. Fortfarande 
– jag har provat det och funnit det verksamt vid de tillfällena, 
men inte sett mönstret i mina handlingar i förhållande till Gud. 
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Många gånger under våra samtal har jag försökt tala om för mig 
själv och för David vad jag vill. Nu hjälper mig David att formu-
lera frågan så här: ”Gud, där jag nu är i livet, visa mig hur jag på 
bästa sätt kan vara till din tjänst”. En helt ok fråga. Den fråga jag 
ska syssla med idag, bredvid allt annat som ska göras, är att fun-
dera på ”Gud, vad är det som hindrar mig att höra vad du säger?”. 
Det svar jag vill ha, i sakta mak när det kommer, är vad jag ska 
göra med mitt liv i nästa fas av livet. Vilket är det bästa sättet att 
tjäna Gud, dvs göra det som jag är bäst på? 

Jag börjar inse att jag väntar mig ett svar via tanken, på det sätt 
som jag upplevt några gånger. Men att jag inte inser att svaret lika 
gärna kan komma via en känsla av frid, tillit eller på annat sätt. 
Dessa känslor är ju på inget sätt nytt för mig, svarare tvärtom, 
men jag har inte förknippat dem med Gud. 

I morgon är det en vilodag, en så kallad repose day. Vi är le-
diga mellan 9.30 till 17.45, och kan göra vad vi vill, prata med 
den som vill och så vidare. Jag hoppas att det finns någon med bil 
som vill ta en tur. Kanske hitta den där goda lunchen som jag inte 
hittade i St Asaph igår. Vi har fått stränga order att inte jämföra 
oss med varandra och vad vi fått göra. Hela Ignatius metod är 
ett ramverk, att anpassas ganska fritt, så vi kan alla ligga på olika 
ställen eller ha fått göra olika övningar utifrån var vi är i livet och 
vår situation. 

Tanken med övningen ”tala med Maria-Jesus-Gud” är att be 
Maria be en bön för mig för mina synder och den avsky jag kän-
ner för dessa, på det sätt jag varit och hur det drivit mig mot en 
förändring av mitt liv och, slutligen insikten om hur omvärlden 
påverkat mig. Det vill säga de 3 områdena från gårdagens övning. 

Nu händer det något spännande. När jag försöker få kontakt 
med Maria, så ser jag henne först som de bilder jag sett från Jesu 
tid, men strax så förvandlas hon till min egen mamma. Mamma 
och jag har fortfarande, trots att hon gick bort 1998, en mycket 
oklar relation. Jag fick aldrig veta vem hon riktigt var. Hon var 
min mor och tog hand om mig på ett kärleksfullt sätt som en 
mor ska, men vem hon egentligen var bakom sin fasad och sina 
rädslor, har jag ingen aning om. Och nu möter jag henne i Marias 
gestalt. Min första impuls är att anklaga henne för grunden för 
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mina synder, att hon inte lärt mig hur jag skulle gjort från början, 
samtidigt som jag vet bakåt i hennes historia att detta var omöj-
ligt för henne. Förmodligen gjorde jag med mitt liv precis som 
hon gjorde med sitt liv, med den skillnaden att jag fick kraft att ta 
mig ur, och bli en hel person. 

När jag vänder mig till Jesus så byts han ut mot min far, en 
far som var tydlig, rak och visade vem han var. Min far är en fin 
förebild för mig. Är Jesus en förebild för mig? 

När jag till slut vänder mig till Gud, så blir allt bara en salig 
röra. Vem är det jag egentligen talar med?

På eftermiddagen när jag är klar med det jag ska göra känner 
jag tröttheten komma. Inte samma trötthet som igår, men det här 
tar på krafterna. Vi har nu aktivt varit i gång i nio dagar. Nio in-
tensiva dagar med mycket process. 
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Dag 11  

Tisdag den 13 augusti 2018

Idag är det städning igen. Det är andra gången sen jag kom 
hit. Det städas varje tisdag. Om det görs i alla rum vet jag inte. Jag 
tog den bästa rumstypen vilken ser ut som ett vanligt hotellrum. 
Tänkte att det är en tillräckligt stor utmaning att vara här, så jag 
ville bo bekvämt. Det finns olika sätt att se tidens gång. Städning-
en, första tandkrämen börjar ta slut, jag har tvättat två gånger i 
maskinen i köket, fyllt på den blå tandsköljen från stora flaskan 
så nu är nivån mycket lägre än tidigare. Ändå känns det som en 
evighet kvar. Inte ens halvvägs. Där är jag först på lördag. 

Ibland känns det som om jag är klar här. Jag har fattat själ-
va konceptet, det har jag lätt att göra, och sedan brukar jag fixa 
resten själv. Så gjorde jag med Viktväktarna för många år sedan. 
Konceptet att räkna poäng var enkelt och sen lyckades jag själv. 
Då får jag vara snäll mot mig själv och tala om att det är inte där-
för jag är här. Speciellt inte efter min upptäckt av min speciella 
koppling mellan hjärnan och känslorna. Det är nu jag verkligen 
har möjlighet att träna tillsammans med David. 

Ett ord som jag kommit att tycka mycket om är ”pondering” – 
att gå och fundera. Så fort jag får en uppgift ska jag ”ponder” på 
den. ”Ponder, wonder och wander”, fundera undra och vandra, 
är ett talesätt. Jag letade hur ponder förhåller sig till att grunna 
och att grubbla. Att vara en grubblare är för mig ett karaktärsdrag 
som gränsar till att det påverkar det dagliga livet – ”Han är en 
riktig grubblare”, kan man säga om någon instängd person. Men 
att grunna, är mer ett sätt att fundera på och lösa problem, tänker 
jag. Att vara en grunnare är något jag gärna är, i den kontext jag 
är nu kallar jag mig sökare. Men att vara en grubblare, det vill jag 
inte vara. 

Min relation till kyrkan är oklar. Oftast blandar jag ihop kris-
tendomen, Svenska kyrkan som organisation, liturgin, kören, 
Gud som erfarenhet, Gud som dialogpartner, Gud som sättan-
de av min livsagenda, retreater, högmässan, lilla mässan på tors-
dagskvällarna, eventuellt volontärskap i församlingen, tillhörig-
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heten i den kristna kulturen, läsa Bibeln, pilgrimsvandringarna, 
sociala sammanhang i kyrkolokalerna, bara känna friden i att 
sitta i en kyrkolokal, barnbarnens dop eller icke dop, glädjen att 
gå på Kyrkans grundkurs, sociala relationer till enskilda personer 
jag hunnit bygga upp i församlingen, stillheten och harmonin i 
orgel- och övrig sakral musik, en liten längtan att bredda min 
erfarenhet som terapeut med själavård, intresset att gå omkring 
på en kyrkogård och få en känsla av svunna tider, mammas och 
pappas gravplats i Ljusdal 32 mil bort och annat. De blir en riktig 
blandning, vågar jag säga en salig blandning. Och mitt i detta står 
jag och funderar på mitt behov av Gud. Som om det vore samma 
sak. Eller också är det just det det är. Mitt behov av Gud represen-
teras av allt ovan. Varje sak jag räknar upp fyller ett behov inom 
mig. Frågan är bara om alla dessa saker är rätt sak för att fylla 
mina respektive behov. 

De mesta av allt ovan kan jag passivt ta del av när jag vill och 
känner behov. Men vissa saker kräver ett annat initiativ och där-
med ansvar. Jag är andrebas i kyrkokören, jag förväntas komma 
på rep och vara med på högmässor och konserter. 2017 innebar 
det att jag var i kyrkan 55 gånger bara kring det som hade med 
kören att göra. Skulle jag välja att en tredje gång anmäla mig som 
volontär, och ta risken att inte bli sedd igen, ställer det andra krav. 
Fortsätter jag som volontär på Pilgrimscentrum i Vadstena krä-
ver det saker och ting. Det är dessutom 24 mil dit så det ställer 
större praktiska krav. Ska jag satsa på själavård, kanske i formen 
inom den ignatianska skolan, är ett frågetecken. Mycket beror på 
vad som händer under min vistelse här på St Beuno’s.

Så här långt ser jag att de behov jag har är: 
• att känna mig ianspråktagen
• att få en ständig utmaning av mina tankar och förhållnings-

sätt
• att få avskildhet och tystnad så att jag hinner formulera mig 

(tror att det mest handlar om att hinna koppla ihop känslor-
na med tankarna)

• att ha en dator framför mig där mina fingrar kan formulera 
det som finns inom mig. 
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Var hittar jag i praktiken det som fyller denna behovsprofil. 
Här på St Beuno’s finns det i överflöd, men när jag kommer hem. 
Jag varken kan eller vill bosätta mig här.

Mellan frukost och 9.30 hade vi dagens uppgift. Den så kall-
ade The kingdom. Uppgiften går i enkelhet ut på att hitta en per-
son jag ser upp till och försöka förstå varför jag ser upp till denna 
person. Vad är det för personliga egenskaper som personen har, 
klädsel, budskap och andra egenskaper som gör att denna person 
är värd att följa. Den andra sidan som är vad skulle hända om jag 
inte lyssnade till en sådan person? Vem vore jag då? I nästa steg 
se Jesus framför sig, projicera dessa egenskaper på honom för att 
skapa mig en uppfattning av varför det var så många som följde 
honom och på vilket sätt jag skulle vilja släppa allt och följa ho-
nom jag med. 

Den person jag såg framför mig var Hans Rosling. Han ska-
pade en vision, ett positivt budskap på ett karismatiskt sätt. Han 
stod för fakta, var en god talare och, vilket inte är minst viktigt, 
han upplevdes 100% autentisk. Han stod för en tilltro till framti-
den, något jag inte har fullt ut nu med allt som skrivs i media, och 
han kunde saluföra motsatsen så att jag trodde på den.

I andra delen av uppgiften när jag ser Jesus framför mig, kan 
jag tänka mig att han hade motsvarande karaktär och budskap. 
Problemet med Jesus är att jag kommit en bit på vägen och just i 
denna stund ser jag inte att Jesus har något för mig som jag inte 
redan har. Förutom evigt liv, men det är å andra sidan någon jag 
inte är i behov av. Men mer om det en annan dag. Uppgiften ska 
avslutas med en bön där jag ber Jesus att få verka vid hans sida i 
både med- och motgång. Men där är jag inte än. 

På vår repose-day idag samlades de som ville halv 10 för en 
kopp fika och för att berätta vad vi ville göra. Några ville titta på 
fåglar och åkte dit i egen bil, andra ville gå över nejderna. Jag 
hade en önskan om att åka till Llandudno, en kustort några mil 
bort, men det var jag ensam om. I stället blev det en biltur i ir-
ländskans bil tillsammans med skotten till staden Chester några 
mil bort. Det blev en bra språkövning. Den bredaste, om man 
kan säga så, skotskan tillsammans med motsvarande breda och 
snabbtalade irländska. Underbart att höra men inte alltid helt en-
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kelt att hänga med i.
Dagen spenderades genom att gå runt staden på den mur ro-

marna byggde redan på 200-talet, lunch av mättande men inte 
helt god kvalitet, besök i den stora katedralen, att de bara kunde 
bygga sådana byggnadsverk på den tiden, och sedan kafé innan 
det var dags att åka tillbaka. Väl på rummet somnade jag gott 
en timme. Middagen var morotssoppa med koriander, samt en 
blandning av sötpotatis och linser. Fullträff i det jag tycker minst 
om, så det fick bli en banan, te och två mackor på rummet till 
middag. 



76

Dag 12  

Onsdag den 14 augusti 2018

I går när vi satt och fikade i Chester berättade jag att jag valt 
att ta med mig bara svarta och vita tröjor i packningen. Dels för 
att underlätta tvättandet, men också för att tona ner mig. Jag är 
inte här för att synas, utan för att vara. Alla mina tröjor hemma 
som går i olika blandningar mellan rött, rosa och orange fick vara 
hemma. Jag har heller ingen längtan efter att läsa någon text på 
mässan eller bära fram sakramenten till prästen innan nattvards-
delen börjar i mässan. Jag vill bara finnas i massan. 

Davids kommentar till mig återkommer om att jag är ”auto-
nomous” och att detta, som jag förstod honom, står i vägen för 
min dialog med Gud. Ser en dialog med Gud ut på något speciellt 
sätt? Vilket är det viktiga, att uppleva att jag med alla mina för-
ändringar i livet följer det som känns rätt, eller att jag kan berätta 
för andra, i termer som den andre förstår/vill förstå, att jag haft 
en dialog med Gud och följer Guds agenda? Det är nästan så jag 
känner en liten aggression i kroppen när jag skriver detta. Är jag 
ytterligare en gång utsatt för att det är viktigare att vara som, och 
uttrycka sig som, andra förväntar sig? Ja visst, är det viktigt att 
kunna kommunicera, men detta handlar inte så mycket om att 
kommunicera utan att leva ett liv fullt ut på ett sätt som känns au-
tentiskt. Och vem kan avgöra det? Ja visst, jag är här för att prova 
en viss metod, den ignatianska, och får då foga mig. Självklart! 
Men priset är att min gamla skam dyker upp lite utifrån att jag 
tänker fel, det vill säga inte på det sätt som andra förväntar sig. 

Då helt plötsligt kommer ett minne till mig. Det var för ca 15 
år när vi, i ett sammanhang på jobbet, hade en av Sveriges bästa 
astrologer på besök. Han fick våra datum och klockslag när vi 
föddes. Utifrån de horoskop han tog fram kunde han fritt prata 
10-15 minuter om var och en av oss i gruppen på ett sätt som vi 
alla tyckte stämde väl. Jag noterade noga de huvudord han sa om 
mig: 
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Vilka steg som helst, Ikarosarketypen, 
mod, djärv, dumdristig, intensitet, öppnar 
dörrar som är stängda, tar på sig en obegrip-
ligt tuff roll, behöver gigantiska uppgifter, 
stora krav på sig själv, besatthet, gammal kri-
gare, övertalningsförmåga, ser det som andra 
inte ser, ser kärnpunkten, går till punkten, allt 
eller inget, kan inte backa, tar konsekvenser-
na hur dom än ser ut, transformer, extrema 
krav, vara oberörd till dess det gäller, hugger 
som en orm, dramatiskt horoskop, måste resa 
inåt, djuppsykologi, transformation, återgår 
inte, mutation, kanaler i det kollektiva omed-
vetna som andra inte ser.

Den här beskrivningen har följt mig sedan dess, som en be-
kräftelse på mina styrkor. Om beskrivningen bara bekräftar den 
jag är eller om den är med och skapar min självbild låter jag vara 
osagt, men jag tycker fortfarande att den stämmer. Ikarosarkety-
pen innebär bland annat övermod och hybris, och det stämmer 
väl att jag speglar mig i min obetänksamhet och stora självförtro-
ende som ibland inte överensstämmer med vad jag kan.

Och det är denna kraftfulla person och ”autonomous” person 
som ska tala med Gud. Vilket inte är en orimlighet, men jag kan 
inse att det kan finnas problem. 

På morgonmötet berättar David att vi nu går in i andra veck-
an. Temat är ”coming to know Jesus better” och målet är att ”to 
know Jesus clearly, to love Jesus dearly and to follow Jesus nearly”. 
Vi går nu från meditation till kontemplation. Jag blev inte riktigt 
på det klara vad som i praktiken skiljer sig mellan de två, men 
det klarnar väl.

Arbetsmetoden skiftar också litet karaktär. Först är den en 
kontemplation över en text. I denna kontemplation är det viktigt 
med ”imaging” som jag beskrev dag 3. För det andra gäller re-
petition och fördjupning av någon aspekt av det kontemplerade, 
och sist men inte minst ska jag smälta samman allt ovan med in-
trycken från de 5 olika sinnena, på ett mycket påtagligt sätt. När 
jag tänker mig att jag luktar, till exempel på Jesus mantel, ska jag 
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låtsas ta den med mina händer och föra den till näsan. Allt för att 
inkludera kroppen så mycket som möjligt.

De texter jag fått är: ett papper om ”Contemplating the Incar-
nation”, Luk 1:26-38 ”Budskapet till Maria om Jesu födelse” samt 
Joh 1:1-18 ”Ordet blev människa”. Temat för texterna är att Gud 
upptäcker att världen inte ser ut som Gud vill och sänder sin ende 
son till jorden. Han gör detta genom att ängeln Gabriel talar om 
för Maria att den Helige Ande gjort henne gravid. Slutligen läser 
jag om att Johannes Döparen talar om ”I begynnelsen var Ordet 
och Ordet fanns hos Gud …”. Ordet blev människa och denna 
människa är Jesus.

Jag började med att läsa in alla papper och texter flera gånger. 
Det jag läst fick mogna i huvudet. Mitt fokus blev Maria, giss-
ningsvis en yngre tonåring, som fick budskapet av Gabriel. Som 
man har jag ju aldrig varit gravid, men det är spännande att för-
söka föreställa sig Maria i denna situation. På en lång promenad 
försökte jag föreställa mig hur Gud ser på världen och ser att det 
är rutten. Denna föreställning var svår då omgivningarna här ut-
gör ett så fantastiskt landskap. Väl tillbaka på rummet blev det 
vila och mer kontemplation och nedskrift på datorn.
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Dag 13  

Torsdag den 16 augusti 2018  

vecka 2 ”Lära känna Jesus bättre”

Under mässan i går funderade jag mycket på mig själv som 
kristen. Är jag egentligen krisen på ett kyrkligt sätt? Gör jag den-
na retreat på rätt sätt? 

Enligt trosbekännelsen, som ju är kyrkans grund, ska jag tro 
på den uppståndne Kristus. Och att han dog på korset för våra 
synders skull. Men det gör jag ju inte. Jag hittar varken någon 
känslomässig eller förnuftsmässig koppling mellan Jesus på kor-
set och synderna. På vilket sätt skulle vi var mindre syndiga idag 
för att han dog då, samtidigt som vi vid varje mässa får syndernas 
förlåtelse för att vi förväntas ha varit syndiga, eller tillhöra det 
mer generella människosläktet som är syndigt, om inget annat så 
via arvsynden. Nej det går inte ihop.

Samma sak med nattvarden. Första gången jag tog nattvarden 
var vid konfirmationen. På den tiden skulle man vara konfirme-
rad för att ta den. Sedan hände det väl några gånger till, mest 
för att visa att jag var vuxen, för det var jag ju som konfirmerad. 
Därefter dröjde det många år, ja ändra fram till för några år sedan 
innan jag tog nattvarden igen. Det var på en pilgrimsvandring 
ute på en gräsyta under en lunchrast som det kändes rätt, nu ville 
jag prova igen. Och på den vägen är det. 

Här på St Beuno’s är det det katolska som gäller. När väl bröd 
och vin är konsekrerat och därmed inkarnerat, det vill säga att 
bröd och vin verkligen blivit Jesu kropp och blod, så förstår jag 
vidden av deras tro. Vi har Jesus handfast mitt ibland oss, till och 
med i oss när vi tar det i mun. Jag har den fullaste respekt för 
deras tro, men jag har mycket svårt att känna så. Jag vet inte ens 
vad jag känner.

Vi tar nattvarden varje dag. Bara det känns lite konstigt. Blir 
jag mer rättfärdig då. Jag menar absolut inte att vara högmodig, 
men det är mina tankar som rullar på. Så frågan jag ställer mig 
själv är varför jag tar nattvarden. Det är ingen som tvingar mig, 
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snarare tvärtom så uppmanas jag att göra det som är rätt för mig. 
Så min fråga kvarstår. Tar jag nattvarden för att jag känner grupp-
trycket? För att känna gemenskapen i rummet? För att testa hur 
det känns och utmana mig och se var jag står (borde jag inte ha 
känt klart nu då?)? Det jag kommit fram till är att nattvarden är 
en del av en helhet i liturgin, liksom jag är en del av deltagarna. 
När jag tar nattvarden är det en del av ett skeende, som sker inom 
kyrkans väggar. Dessa ”väggar” kan mycket väl vara ute i naturen 
som på pilgrimsvandringarna. Det är inte den yttre formen som 
spelar roll. 

Vinet innehåller alkohol här, vilket gör att jag inte tar vinet. 
Jag får ett bröd med orden ”Body of Christ”, ställer mig strax 
bredvid och ser in mot kortväggen där Tabernaklet finns, eller så 
vänder jag mig mot ett träkors med Jesus på som står bredvid al-
taret. Med koncentration försöker jag hitta känslan i Tabernaklet, 
skåpet med de överblivna konsekrerade oblaten. Och det finns en 
liten känsla, men mest tänker jag att jag är smittad av stämningen 
i den katolska mässan. Jag försöker också vända mig till Jesus på 
korset, men det går inte lika bra för då kommer tankarna tillbaka 
på Jesus död för våra synder. Det är svårt att känna skillnaden på 
en känsla om den kommer inifrån mig själv eller om den beror på 
det sammanhang jag befinner mig i.

Vad blir då slutsatsen av detta? Kommer jag att fortsätta ta 
nattvarden eller inte? Kommer jag att ta den varje dag? Jag vet 
inte.

Den andra saken som finns i mitt huvud hela tiden är om jag 
är på rätt ställe här på St Beuno’s. Jag gör övningarna så gott jag 
förmår, försöker skapa de inre bilder utifrån de texter som före-
slås, mediterar och kontemplerar både på sängen, i stolen och på 
promenader. Och allt eftersom så skriver jag ned vad som kom-
mer till mig, eller mina fingrar, så att jag förstår vad jag är med 
om. 

Jag är strax framme vid halvtid här i Wales. Är det något jag 
ska ändra på? Jag är mycket nöjd med att så mycket är skrivet, för 
det betyder också att jag kunnat konkretisera mina tankar, göra 
det tydligt hur jag tänker. Om jag inte gjort det hade det mesta 
bara försvunnit in i dimman och jag hade undrat vad mening-
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en med allt detta är och vad jag egentligen gjorde under dessa 
veckor. Hade jag uppnått ett annat resultat om jag som en munk 
stängt mig ute från allt yttre, lite som vi ombetts göra här, och 
bara haft bibeln som distraktion när allt känns för nära? Ja, kan-
ske, men den ansträngningen vet jag inte om jag är mogen att ta.

Visst pågår det en ordentlig process inom mig. Stundtals ifrå-
gasätter jag mig själv som en kristen människa, vad det nu inne-
bär att vara det. Är det att vara kristen, att passa in i kyrkan eller 
att hitta min personliga Gud som är det viktiga? Häromdagen 
gjorde jag en uppräkning av alla de relationer jag har till kyrkan 
och/eller kristendomen. Den listan var bra och den ska jag jobba 
vidare med. Kanske det skapar någon form av klarhet. 

Vid morgonens möte med David betonade han att jag är öp-
pen och villig men att jag måste ha tålamod. Detta, efter det att 
jag berättat om gårdagen, som en bekräftelse på att det går framåt.

Vi tar nu steget in i nästa fas i Jesu liv – födelsen. Jag har fått 
ett papper ”Contemplating the Nativity”, Luk 2:1-20 ”Jesu födel-
se” samt Luk 2:22-35 ”Jesus hos Symeon och Hanna i templet”. 
Den första Lukas-texten är den som läses på julottan om Jesu 
födelse. Mellan dessa respektive övningar ska repetitioner göras. 
David rekommenderade mig att göra en av övningarna sent på 
kvällen. Han skickade också med en dikt som för honom är det 
vackraste som är skrivet om Jesu födelse. Den heter ”The nativity 
of Christ” av Saint Robert Southwell S.J. (1562-1595). Dikten är 
skriven på gammelengelska. 

Jag fick klarhet i skillnaden mellan meditation och kontemp-
lation. I meditation inbjuds intellektet att fundera. Det finns två 
typer av kontemplation i Davids värld. Den ena är den kristna 
kontemplationen som innebär att du tömmer dig helt, blir tom 
och på det viset blir öppen för Gud. Men den ignatianska kont-
emplationen går ut på att väcka känslor, ”imaging”, och låta fanta-
sin fara iväg. Kanske gå in i någon karaktär i texten och föreställa 
mig att vara den, för att sedan låta fantasin fara iväg dit den tar 
mig, eller som man säger här, dit Gud tar mig för att jag behöver 
vara där. Så genom att gå in i texterna mer handgripligt skapar jag 
en ”intimicy”, intimitet, med Jesu liv.

När jag kom från David fick jag förmiddagskaffe samtidigt 
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som jag läste igenom uppgifterna. Min bästa kontemplations-
ställning är sängen. Oftast går det utmärkt att göra läxan så. Även 
denna dag. I alla fall i början. Efter två timmar vaknade jag. Två 
timmar! Så mycket sover jag aldrig middag. Var kommer all den-
na trötthet ifrån? Jag sover i alla fall kring 8 timmar varje natt 
och sängen är skön så det borde vara en skönhetssömn jag får. 
Har jag för lite att göra? Och så kommer det dåliga samvetet väl 
producerat av presteraren. Borde jag inte göra mina uppgifter lite 
bättre? Och så kommer domaren som säger att jag är en dålig 
retreatdeltagare. 

Idag var det lite otäckt på promenaden. Först måste jag skapa 
en bild av Clwyd-dalen som jag ser framför mig från mitt vita 
hus, en bit upp på dalens ena kant. Dalen är ca 8 km vid och 
så lång som ögat når söderut. Norrut avgränsas dalen mot ha-
vet och strandorterna med sina bad. Strax innan orterna går den 
motorväg som jag skrivit om tidigare. Själva dalen ser ut som ett 
enormt pussel, med gröna stora bitar av ängar och odlingsmark. 
Det gröna skiftar i så många nyanser att det inte går att beskriva. 
Varje pusselbit är tydligt avgränsad med taggiga häckar, oftast så 
höga att det känns som att gå mellan två gröna murar när jag 
går på vägen. Luften är fylld av frisk grönska som bara den kan 
lukta, ibland uppblandad med gödseldoft från de många spridda 
bondgårdarna. Några vägsträckor är dödens vägsträckor. Varje 
dag ligger nya lik av ekorrar och ibland andra djur på vägbanan.

Nåväl, den promenad jag oftast går är en slinga på 8 km på 
vägbana. Lite otäckt är det, bilarna far som tokar utan att kun-
na se bakom kurvorna, så det gäller att vara vaksam. När jag väl 
närmar mig motorvägen och bara har några kilometer kvar kan 
jag välja att gå över motorvägen och följa den på andra sidan, 
eller så kan jag välja att gå utmed motorvägen på hitsidan, så att 
säga. Då går jag ut på en av de många vandringsleder som går 
kors och tvärs genom landskapet. Dessa vandringleder går över 
ängarna och ofta är det betande djur på ängarna. Mest kossor, får 
och några hästar. Jag valde att gå en sådan led och tvärsa hemåt. 
På ängen gick ett antal kor och som såg snälla ut. De gick precis 
där jag skulle gå, men det kan ju inte var så farligt. Så jag började 
gå. Kossorna flyttade sig inte utan kom sakta närmare. ”Vojvoj, 
Lars-Anders, inte visa rädsla och inte titta i deras ögon och ut-
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mana dem” tänkte jag. Då fick jag se att det inte är kossor utan 
ett tjugotal ungtjurar. HJÄLP! Jag hade redan gått ett stycke och 
kunde inte vända om, så jag fortsatte med bestämd blick framåt. 
Plötsligt hörde jag ett tiotal tjurar komma småspringande mot 
mig. HJÄLP igen! De kom ganska nära, och som en inbiten stads-
bo kan jag inte skryta med någon större erfarenhet att hantera 
tjurar. Jag blev rädd och vände huvudet lite hastigt mot dem för 
att kolla hur nära de var, och de var de, och då! blev de rädda. 
Aha, jag hade hittat deras akilleshäl. Jag vände tillbaka huvudet 
framåt och gick vidare. Dessa ängar är öppna i små passager så 
att djuren kan flytta sig dit de vill. Nu närmade jag mig en sådan 
passage, och där hade tjurarna stannat och stod och tittade på 
mig. Jag fortsatte att gå med fokus på passagen och vände hastigt 
på huvudet, och då blev de rädda igen. Och så upprepades det 
ytterligare några gånger. Till slut var jag tydligen så ointressant 
att de inte brydde sig längre och jag var ensam på nästa äng. Väl 
tillbaka till huset fick jag en kopp te och satte mig att titta på tju-
rarna på betryggande avstånd.

Dagens uppgift, hur blev det nu med den? Ja inte blev det 5 x 
60 minuters kontemplation i alla fall som David föreslog. Om jag 
summerar alla tillfällen kom jag väl upp till en och en halv tim-
me. Och då var det promenaden som fick den tiden. Jag föreställ-
de mig att jag gick med den havande Maria de 14 milen på väg 
till Betlehem. En vandring som tar ca 4 dagar. I fantasin letade vi 
husrum. Någon natt fick vi sova ute. Maria ville gå ibland, men 
orkade mest bara sitta på åsneryggen, vilket inte heller var enkelt 
för henne. Som Josef gick jag och funderade över hur Maria skul-
le orka, men också detta med att jag faktiskt inte är far till barnet. 
Vem var fader? Vågar jag lita på änglarna? Och en massa andra 
tankar som kan komma om ens fru får barn med någon annan, 
även om denna andra är Gud.

Utöver det så har jag försökt tränga in i den dikt jag fick av 
David, och tror mig förstå dess djup, trots att den är på gamme-
lengelska.
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Dag 14  

Fredag den 17 augusti 2018 

I går kväll somnade jag så skönt. Det blev ingen kvällskont-
emplation. Men i morse när jag vaknade låg jag kvar i sängen och 
tankarna kom tillbaka på Josef och Maria. Fantasin skenade i väg. 
Vi går där på stigarna. Maria har på sig en T-shirt som det står 
”Jesus is coming” på, vilket gjorde att några vänliga människor 
gav oss pengar så att vi kunde ta in på enkla härbärgen på vägen. 
Så långt kom jag på morgonen.

Det är så mycket jag inte förstår. Detta med evigt liv, till ex-
empel. Varför skulle jag vilja ha det? För några år sedan var jag 
med om en egendomlig reaktion i min kropp. Det var på en Kata-
rinamässa i Katarina kyrka. Jag var nyfiken på hur Olle Karlsson 
mässa var och tog en söndagspromenad dit. Olle avslutade mäss-
san med sändningsorden ”Jesus ger dig evigt liv”, helt normala 
sändningsord, men min kropp tvärreagerade. En enorm vrede 
kom till mig, jag det var faktiskt så starkt. Jag vill inte ha evigt liv, 
att längta till något som finns där borta. Jag vill leva här och nu! 

Mina försök att sätta in detta i ett sammanhang gör det inte 
klarare. Är det för att jag har det så bra i livet att jag inte har an-
ledning till att längta till något annat. Är det för att jag följt Guds 
plan och gjort om mitt liv helt för drygt tio år sedan eller är det 
helt enkelt att det är lättare att leva här och nu än att lägga energi 
på att längta till något bättre sedan? Jag vet inte. Helst vill jag 
tänka mig att det är det sista argumentet, men … Eller som Jesus 
kanske skulle uttryckt sig med en liknelse – Det är lättare att ge 
bort pengar när man är rik. 

Nu är jag så trött på allt ältande kring Gud att det till och med 
känns jobbigt att tacka Gud för den nya dagen på det sätt som 
jag gjort länge efter morgonyogan. Mitt rationella jag smeker mig 
på kinden och säger att det är som det ska vara – du är där du 
ska vara. Tack mitt rationella jag. Ibland tycker jag om dig extra 
mycket. 

Hoppsan. Nu fick jag beröm av David. ”Well done” efter att 
jag berättat om min gårdag och morgonstund med Josef. Uppen-
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barligen gör jag läxan så till vida att resultatet blir det förväntade. 
Eller så är det min verbala förmåga som gör att även ett magert 
resultat kan presenteras med blomram. Men frågan är om resul-
tatet skulle bli bättre om jag gjorde kontemplationerna under den 
stipulerade tiden. 

Dagens uppgift är att skapa en bild av Jesus mellan hans födel-
se och när han inträder i bibelns berättelser igen, det vill säga vid 
cirka 30 års ålder. Det står mycket lite i bibeln om denna tid. Det 
som finns, finns i Luk kap 2 ”Den tolvårige Jesus i templet” och 
Mat 2:13-18 ”Flykten till Egypten”. Där finns bland annat Jesus 
diskussion med de lärde i templet när han var 12 år vilket trigga-
de mig. Hur kunde det komma sig att Jesus var så försigkommen? 
Rimligtvis måste han vara läskunnig också, vem hade lärt honom 
det? Och hur kom det sig att han redan då titulerade Gud som sin 
fader, och inte Josef? Allt detta gjorde att fantasin kom igång. En 
historia blev nedskriven. Får se vad David säger i morgon.

Idag har det varit en kall dag. Kring 16 grader med ordentlig 
blåst och regnet hängde i luften, så för första gången åkte jeans 
och jacka på. Och ändå kände jag mig småruggig. Det var på 
gränsen att det blev en halsduk också.

En insikt som drabbat mig är att jag inte alls skulle blivit präst. 
Det har nog mest varit en tanke som inte tagits på allvar, även 
om jag ibland tänkt den som riktig. Många gånger tidigare har 
jag tänkt mig som präst, men det som hindrat mig, trodde jag då, 
var att jag inte kunde tänka mig att ge någon syndernas förlåtelse. 
Att förlåta måste vara en egen inre process, inte något jag som 
en präst kan göra. Allt eftersom åren gått trodde jag att elvan, 
tygbiten som prästen har under hakan och som signalerar att hen 
är präst, skulle göra att människor får förtroende för mig. Ända 
till dess jag insett att det inte har med en tygbit att göra utan mitt 
bemötande och varande i sig. Ytterligare en sak som drev min 
längtan var att få stå framför församlingen och tala. Det var nog 
just denna känsla som kom fram när jag tidigare berättade om 
min upplevelse i Jokkmokks gamla kyrka. Den känslan att stå där 
bakom altarringen finns kvar, men hur den kommer att realise-
ra sig är mycket oklart. Det som är klart är att jag i alla fall inte 
behöver bli präst för det. Dessutom är jag för gammal att för bli 
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präst, så då faller jag på ytterligare ett argument.
Men det avgörande idag är att jag, i mitt hjärta, inte kan stå för 

allt kyrkan säger. Som en klasskamrat från Kyrkans grundkurs sa, 
”Jag är för rund för kyrkans fyrkantighet”.
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Dag 15  

Lördag den 18 augusti 2018

Idag är det halvtid. Så många tankar som kommit, och som 
jag fått ner på pränt. Några dagar har varit extra sega, men jag 
har inte längtat hem någon gång. Ibland känns övningarna för 
många och ambitiösa, andra dagar känns det som ingenting. Jag 
har hittat en rytm på dagen som fungerar bra. Att jag är här på 
sommaren och bor i det lilla vita huset nedanför huvudbyggna-
den gör mycket till. Det är lätt att komma ut, vyerna över da-
len finns direkt utanför dörren och fönstret. Det finns massor av 
ställen där det är lätt att bara sätta sig ner en stund och kontemp-
lera (på det kristna sättet) och bara vara, smälta in i naturen och 
låta tankarna komma och gå. Om jag varit här på vintern hade 
det säkert varit vackert på sitt sätt, men lättheten att gå i kortbyx-
or och en liten tröja, och det som jag upplever som enkelheten i 
livet finns inte då på samma sätt.

Minst tre gånger om dagen går jag backen upp till huvudbygg-
naden för det är där maten, samtalen och mässan finns. I går före 
lunch gick jag för första gången in i kreativa rummen. Där finns 
mycket med material att måla med, lera att knåda och allt annat 
sådant. Men det är inte där jag ska vara, känner jag. Jag hittade 
en bok med 1000 kända målningar som upptog mitt intresse en 
stund, men detta är inte mitt sätt att uttrycka min kreativitet. Då 
ställer jag mig hellre i köket och lagar en god måltid eller bakar 
ett gott bröd. 

Några gånger har jag ringt hem till frun och tankat närhet. 
Det har varit bra. Vi har också kunnat lösa ett problem med någ-
ra hyresavier för mitt företag som kommit helt snett i byråkratin 
i bostadsrättsföreningens ekonomiföretag, helt utan vår förskyl-
lan. Sådant tar energi och måste lösas så snart möjligt är.

En av de saker jag kommit fram till så här långt är att jag äger 
min Gudsbild. Och att min Gudsbild är en erfarenhet, som KG 
Hammar uttrycker det. Gud är ingen gubbe, Gud har inget an-
sikte, Gud är en känsla som gör att jag känner mig älskad, och 
har förmågan att älska. Den erfarenheten att älska och tillåta mig 
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att bli älskad är oerhörd. I praktiken handlar det om hur jag är 
i mina nära relationer, men också hur jag är mot mig själv, hur 
jag får acceptera mina brister och tillkortakommanden och inte 
straffa mig när det går snett i någon aspekt. 

Jag slåss med den yttre och den inre guden. Den inre guden 
är den jag talar om här, den som ger mig livskraft. Den som får 
näring när jag möter kärlek gestaltad av min fru, barn, barnbarn 
eller andra. Men ibland finns det behov av den yttre guden. Nå-
gon att rikta tankarna till, kanske i en bön, kanske på annat sätt. 
De gånger det har hänt har varit när jag gjort saker, till exempel 
den vansinniga omkörningen, och haft ett stort behov att tacka 
någon för att vi klarade oss. Uppenbarligen har jag behov av bäg-
ge gudserfarenheterna. Och så får det vara. 

En annan av de saker jag kommit fram till är att jag tror mig 
följa Guds agenda för mig. Jag lyssnar mycket på vad mitt hjärta 
säger numera och har gjort det mycket de senaste 14 åren, ända 
sedan jag började plugga psykologi och gick i terapi. Det tog sin 
tid, men min verkliga vilja kom fram så småningom och 2006 
tog jag det drastiska steget att lämna mitt gamla liv. Jag lämnade 
det mesta bakom mig, fru, hus, livsstil, alla prylar, tankesätt, mitt 
sätt att inte respektera mig själv, och mycket annat. Det jag fann 
var mina tre viktigaste behov och dessa fick bli avstamp för mitt 
fortsatta liv. Och är en av anledningarna till att jag är här i på St 
Beuno’s idag. 

Den viktigaste frågan utifrån den ständiga nyfikenheten är att 
jag vill förstå livet, speciellt mitt eget liv. Vem är jag och på vilket 
sätt får jag livskvalitet? Och då blir den andliga dimensionen allt 
mer framträdande. Jag kommer ihåg att på en högre ledarskaps-
kurs 1996, där första veckan var ägnad på den personliga utveck-
lingen och vi gjorde en meditationsövning. Denna meditation 
blev genombrottet för mig. Det var första gången jag förstod i 
hjärtat att livet består av annat än logik. Så här efteråt känns det 
absurt att säga det, men så var upplevelsen då i alla fall. Jag föll 
igenom en massa lager, sprutade tårar men blev uppfångad av det 
skyddsnät som kursledningen hade på plats. Och på den vägen är 
det. Och idag är jag samtalsterapeut. En utveckling jag är mycket 
stolt över. 
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Mötet med David började med att jag berättade om hur jag får 
till logiken med att Jesus som 12-åring kunde diskutera i templet. 
En fantasi som involverade rabbinen till vilken Jesu familj gick, 
en rabbin som tog Jesus under sina vingar, lärde honom att läsa 
och sedan fortsatte att lära honom vad böckerna säger. Till detta 
la jag den influens som Jesus hela tiden får av sin himmelske fa-
der. ”Det kan mycket väl vara så som det gått till”, sa David. Som 
tilläggsuppgift fick jag att fundera lite mer på hur Jesu liv såg ut 
under hans senare del, 20-30 års ålder, innan hans historia gör 
entré i bibeln igen. 

Dagens övningar, ”The two standards”, är en brytpunkt enligt 
Ignatius. Nu ska vi sammanfatta så långt vi kommit för att få en 
grund att stå på inför kommande övningar. Syftet är att balansera 
de strategier som djävulen har för att styra mig genom att göra till 
synes vänliga saker, men som skadar mig, mot de strategier Jesus 
har för att styra mig dit Gud vill. Nästa steg är Luk 4:1-13 ”Jesus 
frestas av djävulen” för att utröna vilka strategier respektive sida 
använder. Ytterligare nästa steg är att dela upp en sida i två delar 
och skriva ner på vilket sätt jag blir påverkad av djävulen respek-
tive hur Jesus ”keeps the light in my life”. Som avslutning gör jag 
en repetition enligt tidigare instruktion. 

Efter en underbar promenad i det nu återställda sommarväd-
ret är jag tillbaka vid skrivbordet. Jag lyckades gå fel väg trots 
GPSn. En bedrift tycker jag. Men hem kom jag. 

I uppgiften säger Ignatius att djävulen vill locka mig genom att 
locka med ”riches, vain and pride”, emedan Jesus vill locka mig 
med ”poverty, humiliation and humility”. Direkt översatt från 
dessa ord skrivna på 1500-talet skulle det bli ”rikedom, fåfänga 
och stolthet” respektive ”fattigdom, förödmjukelse och ödmjuk-
het”. Om jag försöker översätta dessa begrepp till ett nutidsspråk 
som jag kan förhålla mig till skulle det fortfarande bli ”rikedom, 
fåfänga och stolthet”, dessa begrepp känns som om de har sin djä-
vulska riktighet än i dag. ”Knapp tillgång, att erkänna sin litenhet 
och blygsamhet” skulle dock passa bättre för ”poverty, humilia-
tion and humility”.

Vad gör jag då för att inte godta djävulens erbjudande om 
”rikedom, fåfänga och stolthet”? Rikedom traktar jag inte efter. 
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Jag har en bra pension att se fram emot och en slant på kontot, 
tillräckligt för att frun och jag ska kunna ha en bra ålderdom 
utan stora extravaganser. Skulle jag få mer pengar tänker jag att 
problemen med att hantera dessa pengar växer i proportion med 
summan. Fåfängan kan det kanske vara lite svårare att motstå. 
Dels är jag ett lejon, så jag står gärna i centrum, kanske på scen, 
och har för lätt att tala om att jag kan saker i stället för att låta 
andra inse det när det blir lämpligt. Fåfängan sitter inte i klädsel 
eller utseende utan är mer en rest av min tidigare dåliga själv-
känsla. Stolthet känner jag gärna, bara den inte baseras på att jag 
är stolt på andras bekostnad. Att vara stolt över det mina barn gör 
är underbart, samtidigt som jag älskar dem för det de är.

På vilket sätt tar jag till mig Jesus erbjudande? Om jag börjar 
med ”knapp tillgång” så var det ett stort steg jag tog när jag läm-
nade det ”gamla” livet. Åh, så ofantligt mycket tid och energi det 
tog att förvalta alla de saker och prylar jag hade då. I och med att 
jag äntrade det nya livet så finns bara en lägenhet, en bil (under-
bar som frihetssymbol), en cykel och lämpliga datorprylar då det 
är mitt huvudsakliga arbetsverktyg. Och så mycket enklare livet 
blev. Nu fanns och finns fortfarande all tid att bara göra det jag 
vill. Att erkänna sin litenhet är liksom fåfänga lite svårare att ta 
emot, min inre styrka och starka självförtroende arbetar emot 
detta. Likaså blygsamheten.

Så om jag summerar Jesus och djävulens erbjudanden så hän-
der det att jag faller i djävulens fälla om fåfänga. Och jag missar 
en del av Jesus erbjudande om att erkänna min litenhet och blyg-
samheten. Samtidigt är dessa två senare egenskaper en styrka i 
många sammanhang, så jag vet inte om jag direkt vill göra mig av 
med dem, snarare att ytterligare lära mig att ta till dem bara när 
de behövs.

Min sammanfattande lista på vad djävulen lockar mig med 
för att få mig på villovägar är: Pengar, bekräftelse, sekundära vin-
ster, status, beröm och sympati, allt för att han ser mina svaga 
sidor och vill locka mig dit. Jesus däremot lockar mig med kärlek, 
uppmanar mig till självrespekt, att jag lyssnar på vad hjärtat säger 
och uppmanar mig att känna empati.

Tänker att detta med bekräftelse är det som är svårast att mot-
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stå. Att bli bekräftad av någon annan, om jag till exempel ställer 
upp på något jag egentligen inte vill eller har tid till, får mig ändå 
att göra det. Jag vill ju vara snäll. Men mot vem är jag snäll, mot 
mig själv eller mot den andra. Visst kan jag vara snäll på den 
andras premisser vid enstaka tillfällen och utifrån medvetna be-
slut, men när det blir ett mönster, som i mitt tidigare liv i med-
beroende, så blir det en belastning eller kan till och med leda till 
katastrof.

Återigen återkommer jag till varför jag är här. Det är fortfa-
rande inte klart, men det har kommit in nya tankar i mina banor. 
Så här långt har jag kommit nu: Jag vill förstå kristendomen som 
jag är en del av. Jag vill vara kristen på det sätt som jag är nu, men 
jag vill nödvändigtvis inte bli ”mer” kristen. Den Gudsbild jag 
har idag räcker för mig. Jag har inte behov av att komma närmare 
Gud. Gud finns inom mig på ett sätt som skapar livskvalitet. Dä-
remot gör min nyfikenhet att jag vill förstå hur andra tänker, och 
begrunda deras sätt. 

När jag säger ”inte bli mer kristen” tänker jag på att anamma 
andras modeller av att tro: där katolicismen är en riktning; den 
ignatianska metoden (som jag är mitt upp i nu) är jättespännan-
de; den dogmatism som jag kan uppleva i stort och smått när jag 
gjort studiebesök i olika typer av församlingar tilltalar mig inte 
heller; bara för att ta några exempel.
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Dag 16  

Söndag den 19 augusti 2018

En morgon då jag vaknar extra tidigt. Det verkar som om 
kroppen börjar bli nöjd med dryga sju timmars sömn. Blåsten 
viner utanför fönstret och det ska bli 21 grader idag. Perfekt pro-
menadväder. Jag är nöjd med gårdagens uppgifter. Det kommer 
inte fram så mycket nytt, även om jag får möjlighet att vända på 
saker och ting från nya utgångspunkter. En tanke jag får är om 
jag är för låst i allt som jag redan bearbetat och inte släpper in 
Gud på nytt. Eller om det är det jag gör, fast jag inte förstår det. 

Hela den livsresa jag gjort och de ganska stora val jag gjort, 
framför allt när jag lämnade det gamla livet, har ända sedan dess 
känts helt rätt, både i hjärta och hjärna. Ja visst, mina val fick 
konsekvenser, men det hade blivit konsekvenser även om jag inte 
tagit dessa avgörande beslut. Att mina val känts rätt på alla sätt 
och att jag fått ett liv idag som jag är mycket tacksam för, är det 
ett tecken på att jag följt Guds plan, eller finns det andra sätt att 
tänka på? De konsekvenser mina val fick för andra, ingick de i 
Guds plan, eller hanteras de av andra instanser?

Vem ansvarar för mina handlingar? Jag vet att jag har skrivit 
om det tidigare, men det är en återkommande fråga hos mig som 
tar energi. Kan jag på något sätt lägga över delar av eller hela 
ansvaret på Gud, går det att skylla på Gud, eller är Gud bara en 
envägsordergivare? Jag ska öppna mitt sinne och lyssna på Gud, 
och göra så som jag uppfattar att Gud vill. Men om det inte blir 
som jag tänkt, har jag då per definition inte lyssnat på rätt sätt? 
Eller finns det tillfällen då Gud inte timat sitt budskap, sin plan 
eller agenda, så att det blir fel i alla fall? Vad innebär det att ”lägga 
mitt liv i Guds/Jesu händer”?

Jag är fullt medveten om att jag snurrar till det här, men det är 
intellektet som kämpar med känslan. De behöver komma över-
ens med varandra i denna för mig så viktiga fråga. Eller i alla fall 
komma överens om att de inte är överens. Men där är jag inte än. 

Betyder det att jag är högmodig för att jag ifrågasätter om det 
är Gud eller jag själv som skapar mitt liv och mina val? När jag 
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var mitt uppe i mina beslut så fanns inte Gud med på kartan. 
Tvärtom så hämtade jag hem allt ansvar till mig själv och utgick 
från mitt hjärtas känslor. Efteråt har jag många gånger berömt 
mig själv för mitt mod att verkligen göra något, att gå ”från offer 
till man”. Men är det högmod? Bara för att jag själv upplever att 
jag styr mitt liv, betyder det att jag förnekar Gud? Eller ”ska” jag 
tänka som så att det i alla fall är Gud som ligger bakom allt gott?

Eller är hela resonemanget ointressant? Jag lever här och nu, 
utan behov av ett evigt liv, och skapar den verklighetsuppfattning 
som jag i varje stund behöver för att skapa ett fullvärdigt liv. Det 
jag provar nu är ett sätt att se på världen och skapelsen. Ett ignati-
anskt koncept, där jag har friheten att ta till mig det som stämmer 
med mig och avstå från det som inte passar. Samtidigt som jag 
fascineras av hur det som inte stämmer med mig, är så självklart 
för andra. Visst är det fantastiskt att vi tillåts leva i en värld där vi 
får välja det som är bäst för var och en av oss. 

Ja, så kan tankarna gå en morgon när huvudet är tomt. Om en 
stund är det frukost.

Dagens nyfikna fråga till David var symboliken kring de kors-
tecken prästen gör med tummen på pannan, munnen och bröstet 
innan han läser evangeliet. Jo, det är för att helga tanken, ordet 
och hjärtat innan det ”glada budskapet” läses.

Nu lämnar vi den period av Jesu liv som inte nämns i bibeln 
och går över till det som finns beskrivet. Först ut är Johannes 
döparens dop av Jesus, Matt 3:13.17, för att därefter fortsätta med 
hur Jesus kallar sina lärjungar: Joh 1:35-51, Luk 5:1-11, Matt 
4:18-22 och sist Mark 1:16-20. De ska läsas i den ordningen då 
de olika författarna beskriver en process som Jesus använder från 
”kunskap – att följa villkorligt – följa ovillkorligt” (citat från Ig-
natius). Min uppgift är att läsa och se hur detta uttrycks. Texterna 
är nu uppställda bredvid varandra i datorn, och där får de mogna 
ett tag.

Nästa del i uppgiften är att det nu är dags att ta itu med det 
som jag på vår första träff angav som ett beslut jag grunnar över, 
nämligen huruvida jag ska fortsätta att arbeta som terapeut i 
höst. Ignatius har tre typer av beslut. 
• Det första är när beslutet bara kommer självklart som om 
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Gud redan planterat beslutet i mig
• Den andra typen av beslut är när jag hoppar mellan olika 

alternativ utifrån ytterligheterna ”desolation/consolation” 
och hur jag utifrån det skönjer vilket beslut jag ska ta. 

• Den tredje typen av beslut kallar Ignatius ”tranquil”, ett stilla 
beslut. Där finns det inget rätt eller fel, utan här handlar det 
verkligen att ställa upp för- och nackdelar.

Mitt beslut handlar om typ tre. Det jag ska göra är att först 
formulera noga den frågeställning jag vill ha svar på. Är det rätta 
ordet ”sluta som terapeut”, eller finns det andra ord än sluta? När 
detta är gjort börja bena ut varför jag ställer frågan. Det gäller 
då att vara så specifik som möjligt, allt för att tydligheten ska bli 
konkret.

Vad gäller mitt eget beslut så blir det intressantare. Vilka al-
ternativ har jag? ”Ska/vill jag fortsätta att arbeta som samtalstera-
peut i höst/från och med nästa vår?” Det torde vara en av grund-
frågorna. Ska eller vill? Ska finns inte. Det finns inget tvång mer 
än att jag på ett professionellt sätt ska ge möjlighet till de fåtal 
klienter jag hade i våras att avsluta sin terapi. Det kan ta hela hös-
ten eller det kan vara så att ingen av dem väljer att fortsätta alls 
nu när det gått tre månader sedan vi sågs senast i juni. Det andra 
valet jag har är om det är i höst eller kanske först i vår jag ska 
avsluta? Oavsett tidpunkt så finns ansvaret för de klienter som 
eventuellt är pågående.

För att komma en bit framåt börjar jag med att sätta upp ar-
gumenten för varför jag alls ställer frågan. Det finns två grund-
tankar. När jag ser tillbaka på mitt liv så har jag sysslat med olika 
saker i ungefär tio-årscykler. I år är det tolfte året jag tar emot 
klienter. Den andra grundtanken, och det har nog att göra med 
att jag nu fyllt 65 år, är att jag inte vill vara uppbunden på mån-
dags- och tisdagskvällar, de kvällar jag normalt tagit emot klien-
ter. Visst kan jag byta dessa kvällar till andra tiden, men fortfa-
rande blir det en bindning i tid. Jag vill komma bort från denna 
bindning. Jag är och kommer att vara bunden på onsdagskväl-
larna av kyrkokören, men den ger så pass mycket fortfarande att 
det är värt det. Underförstått blir motsatsen att det inte är värt att 
ha klienter på avtalade tider. För att summera denna del – jag vill 
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känna en stor frihet att kunna fånga det som kommer i min väg, 
för att göra nya saker i livet.

Vad väger då för att fortsätta som terapeut ett tag till? Den 
stora anledningen är att få se klienternas utveckling, hur de växer 
och hur detta syns i deras ögon. Förmodligen den största bekräf-
telse en terapeut kan få, för även terapeuter är människor och vill 
ha bekräftelse. Sen handlar det om den inkomst det ger, förvisso 
inte alltför stor då jag medvetet lagt mig på en låg nivå för att 
möjliggöra terapi för de som inte har allt för mycket pengar. Den 
kontorslokal frun och jag har, Andrummet, drar en fast kostnad 
varje månad. När inte mitt företag får tillräckligt med inkomster 
så måste vi göra oss av med den lokalen vilket får andra följder. 
Jag tänker också på den kontinuerliga träning jag får av samtalen 
när jag har klienter. Och kanske inte oviktigast, jag känner mig 
ianspråktagen.

Min största utmaning är att ha tillit till framtiden. Jag behöver 
inte bygga skyddsnät som tar energi av nuet. Att ha tillit har gått 
bra de senaste tre åren sedan jag bestämde mig för att bara ha ett 
mål kvar i livet – att inte ha något mål. Det har hela tiden kommit 
nya saker och det kommer att fortsätta göra det.

I kväll på mässan ramlade jag ner i ett hål igen. Är jag här och 
spelar teater? Är jag ärlig när jag är här? Före mässan sitter ”alla” 
djupt försjunkna i vad som ser ut som bön. Jag sitter mest och 
undrar när det ska börja och känner mig som en spionerande be-
traktare, vars enda syfte är att vara med för efteråt serveras mid-
dagen. Temat på predikan var nattvarden, och det sades tydligt 
att ”I nattvarden förstår vi vem vi är, och vem vi tillhör (=Jesus)”. 
Men det känner inte jag. Jag känner just ingenting. Jag försöker 
känna, men jag gör det via intellektet och genom att respektera 
de andras känslor. Jag förstår det David säger både under våra en-
skilda samtal och under mässan. Det är ofta han som leder mäss-
san, men han utgår med rätta ifrån att alla åhörare har samma 
referensramar som han. Alltså blir orden tydliga för ”alla” utom 
för mig. Jag tillåter mig att skylla lite på språket. När det gäller 
att tala, eller stå på scen och tala, på IT-engelska, har jag inga 
problem, men när det kommer in på vardagliga saker och i re-
ligiösa texter, då faller mycket av den självklara betydelsen bort. 
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Jag förstår symboliken i bibeln rent översättningsmässigt, men 
den når definitivt inte hjärtat. Det är tillräckligt svårt på svenska 
och blir inte lättare på engelska. Utöver detta ska vi be för andra 
och höra när andra ber för oss. Jag hör ingenting! Jag har defini-
tivt inte fått in det naturliga i att be i grupp. Jag klarar ibland av 
att be på morgnarna, som jag tidigare berättat om, men … näe, 
det sitter inte där. Och så ställer jag den vanliga frågan, vad är 
bön? När prästen säger ”Let us pray”, och jag tänker på familjen 
där hemma, är det att be? Eller måste en bön rikta sig till någon 
eller något speciellt. Kan en bön bara vara en varm tanke? Och 
så slutligen ytterligare en bekännelse. När prästen håller på med 
instiftelsen av nattvarden som tar mellan 12-13 minuter och vi är 
stående hela tiden, då tänker jag ”Men, kom igen då!”. 

Ja, det var en kvällsurladdning från en man som ikväll i grun-
den ifrågasätter sin rätt att vara här. På många av de frågor jag 
ställer ovan har jag svaren, men ikväll var det känslorna som fick 
svälla över. 
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Dag 17  

Måndag den 19 augusti 2018

Flera gånger har jag nämnt min egen utvecklingsprocess, den 
som gjort att jag tycker mig stå på stadig fot idag. Den process 
som startade 2005, som gjorde att jag lämnade mitt gamla liv och 
fru hösten 2006 och därefter fått det liv som stämmer med mitt 
hjärta, eller om det är Guds plan för mig. Då denna tid färgat 
mycket av min syn på livet, mitt förhållningssätt till livet och 
även på vilket sätt jag ser på religionen, så kommer här en kor-
tare bakgrund.

Det kom sig att jag 2005 började en ettårig utbildning på 
Mentorsakademin som då drevs av HumaNova i Stockholm. En 
utbildning som var grundad på psykosyntes. 

Psykosyntesen är en modern livsfilosofi som är byggd på en 
praktiskt integrativ humanitär psykologi. Den har praktiserats 
under mer än 100 år under ständig utveckling för människans 
autentiska inre behov och känslor. En psykologi med själ. En 
viktig del av psykosyntesen är den transpersonella psykologin, 
den del av psykologin som studerar den andliga aspekten av det 
mänskliga sinnet, utan att det går över i parapsykologi.

Nåväl, det ena ledde till det andra till det andra och till slut 
var jag samtalsterapeut och handledare efter motsvarande 6 års 
utbildning. Under grundutbildningen var det ett krav på att gå 
i egen terapi. För mig slutade det på nästan 200 timmar. Så min 
bearbetning blev intensiv från första början. En fantastisk själslig 
rening.

Psykosyntesterapi går, enkelt uttryckt, ut på två saker.
• Att hitta tillbaka till den jag egentligen var, innan livets mot-

gångar skapade en massa strategier för att överleva. Inom 
psykosyntesen kallas detta för att hitta mitt Jag. Redan som 
nyfödd lärde jag mig hur jag skulle få mina behov tillfreds-
ställda, till exempel hur jag skulle skrika för att få mamma 
att komma till mig.

• Att hitta just mitt livs mening. Inom psykosyntesen kall-
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las detta för att hitta mitt Själv. Detta kan uttryckas på en 
mängd olika sätt. För mig blev det att jag hittade mina tre 
grundbehov. När dessa kändes helt sanna för mig och blev 
accepterade av mig själv, så blev de en fantastisk drivkraft i 
min förändringsprocess.

I terapin låg ett fokus på att hitta vem jag egentligen var. Vem 
var jag som liten pojke, med all den upptäckarglädje som sprud-
lade, och hur blev jag mött av den kvinnliga miljö som omgav 
mig? Hur kom det sig att jag blev sedd som ett bråkigt barn, ett 
barn som måste knytas fast i hundkroken utanför affären när 
mamma skulle in och handla, ett barn som fick stämpeln klum-
pig för att saker hela tiden hände runt mig i min iver att upptäcka 
världen? Hur påverkades denna jag av alla andras reaktioner och 
kommentarer? Allt eftersom kom insikten om att jag hade egna 
behov. Jag styrs inte av andra. Jag är inte ett offer. Jag är en männ-
iska med egna fria val, om än i samklang med den omvärld jag 
lever i och i den sociala kontexten jag väljer att vara i.

Det andra fokuset låg på vem jag vill vara innerst innan, mina 
drömmar och mitt syfte i livet. Det var då jag upptäckte vilka 
behov som var mina basbehov: frihet, nyfikenhet och sexualitet. 
Frihet i tanken, att få tänka på mitt sätt och bli respekterad för 
det, att andra inte känner sig hotade för att jag uttrycker mina 
tankar. Nyfikenhet på allt som finns men framför allt på vad livet 
har att ge, i alla sina aspekter. Sexualitet vad gäller längtan att 
förstå den sexuella person jag är. Hur det sen tar sig uttryck blev 
en senare fråga. Att alls förstå och börja acceptera min sexuali-
tet, och all den skam som jag haft, var fantastiskt. Men det mest 
fantastiska var att när jag väl hittat mina grundbehov, och dessa 
verkligen kom från hjärtat, fick jag en enorm kraft att förändra 
mitt liv.

Till detta har under senare år kommit ett starkt intresse för 
religionspsykologi. Läran om människans behov av en tro på en 
högre makt, religionernas ritualer och deras syften.

Summan av denna bakgrund har blivit att jag ser mycket av 
det som händer framför mina ögon inom kyrkan från en psy-
kologisk utgångspunkt, i psykologiska termer. För att bara ta ett 
exempel, varför ber mina retreatdeltagare här i kapellet på det 
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sätt de gör, alla på olika sätt gissar jag. Har de den där kopplingen 
som jag tycker mig sakna? 

Med mitt sätt att nalkas religionen på detta mer nyfikna psy-
kologiska sätt, kanske jag missar viktiga aspekter, till exempel 
mysticismen. För visst är många av riterna byggda på mysticis-
men. Om jag dessutom lägger till mitt speciella sätt att hantera 
tankar parallellt med känslor, så har jag också svårt att uppleva 
mysticismen i de olika liturgiska delarna eller bönedelarna.

Psykosyntesens sätt att arbeta med de transpersonella aspek-
terna och det som kallas Själv, är enligt mig, detsamma som att 
arbeta efter Guds plan, men med en annan terminologi. Meto-
derna har många beröringspunkter. Jag är väl medveten om att 
psykosyntesen är ett förhållningssätt till livet, som kan användas 
i terapirummet, medan den ignatianska metoden är av själavår-
dande karaktär. 

Så vart jag vill komma är, att den tunga och långa terapi jag 
genomgått har gjort att jag hittat ett antal strategier och sätt att 
förhålla mig till livet som motsvarar Guds plan. Det kan finnas 
ytterligare dimensioner jag skulle kunna ha nytta av, men det är 
ju en av anledningarna till att jag är här på St Beuno’s. 

Nu börjar det hända saker. David undrade hur det är, och 
jag svarade bra fram till mässan igår. Han såg frågande ut, så jag 
översatte texten från igår kväll för honom. När jag kom fram till 
att jag kände mig som en observatör, avbröt han mig och sa att 
han tänkt detsamma, men hade tvekat lite för att   han inte vetat 
om den informationen skulle hjälpa mig. Jag fortsatte att berätta. 

Han tackade mig för min öppenhet, och nu kunde vi börja 
en fin dialog som tog en bra bit över de 45 minuter jag hade till 
godo. 

Davids första tanke var att jag inte skulle vara med på mässan 
alternativt inte ta nattvarden. I alla fall se det som möjligheter 
för mig. Det är något jag ska tänka på. Någonstans är jag ju ett 
gruppdjur och vill vara i gruppen. Alltid dessa motsägelsefullhe-
ter.

Vi kom in på vad bön är, och David repeterade det han sa 
under de första dagarna när vi var en grupp. Bön är, för honom 
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och kanske för Jesuiterna, ”time when I am open more than or-
dinary to God”. Det är då jag bygger upp min relation till Gud i 
tre steg; Call to relationship, Call to service och Call to external 
connection. I mitt fall pratade vi första steget. Jag vill påstå att jag 
känner så men att jag har svårt att berätta det på ett sådant sätt att 
motparten förstår. Tillbaka till ruta noll, med andra ord.

David kunde konstatera att jag har en god självkännedom ut-
ifrån de psykologiska aspekterna, men ”hardly at all from a spiri-
tual perspective”. Och javisst, så kan det vara. 

Vi kom in på varför jag är här. Och mitt svar var detsamma, 
nyfikenhet, få tänka och skriva ner så jag förstår vad jag tänker 
och vara öppen för nya saker. Nog så gott, enligt David, men var 
finns den mer uttryckliga längtan efter att söka relationen till 
Gud? Och så började vi diskutera ordet sökare och vilken typ 
av sökare jag är. Det vi kunde enas om är att jag dels söker för 
sökandets skull, nyfikenheten, men också att jag söker något som 
inte nödvändigtvis behöver vara Gud. Jag berättade om begrep-
pet ”nåtismen” som börjar spridas i Sverige, att söka ”nått” utan 
att veta vad, att känna ett behov av transcendenta erfarenheter 
utan att direkt gå till Gud och söka dem. Och där är jag nog, även 
om jag också har ett behov av att förstå på vilket sätt min uppväxt 
i den kristna kulturen påverkat mig. 

David är övertygad om att han, under de två veckor vi träffats, 
sett flera ”glimpses of God” hos mig. Så bra, då lyckas jag förmed-
la något i alla fall. 

Resultatet av samtalet blev någon form av enighet kring var 
jag finns i min process och på vilket sätt han ser till att han möta 
mig. Jag får också fortsätta att träna på att hantera de, förvisso 
små men ändock, skamkänslor som kommer för att jag inte pas-
sar in i mallen på en St Beuno’s-besökare. Om det finns en sådan 
mall. 

Jag betonade att jag är mycket nöjd med att få vara här, tänka 
och skriva, och David replikerade att om han ansett att jag slängt 
bort min tid här, hade han föreslagit att jag skulle åka hem. Och 
det har han alltså inte gjort. 

Dagens läxa är Joh 2:1-12 ”Bröllopet i Kana” – när Jesus blir 
utsparkad i offentligheten första gången, och Joh 2:13-25 ”Temp-
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let rensas”. Nu ber David mig att prova att bara vara i respektive 
text i 60 minuter utan att skriva under tiden. Så då gör jag så. 
Men, det är inte så lätt. Det blir inga himlastormande upplevelser. 
Visst ser jag mig som gäst i Kana, men, och här kommer hjärnan 
in på ett begränsande sätt, jag dricker ju inte alkohol, så då för-
svinner ju vinsten med det fina vinet. Jag kan föreställa mig och 
känna Jesus irritation när Maria puttar på honom för att lösa vär-
dens problem med att det saknas vin. Motsvarande är det när jag 
går omkring i templet med Jesus. Hjärnan sätter begränsningar 
med sin rationalitet. Det som slår mig med bägge texterna är att 
rensningen av månglarna i templet kanske är rensningen av alla 
månglarna i mitt huvud. 

På kvällen funderade jag mycket över mässan utifrån mor-
gonens diskussion. Skulle jag gå eller inte gå. Till slut bestämde 
jag mig för att gå, men inte att ta nattvarden, för att på något sätt 
markera för mig själv att jag gjorde på ett annat sätt. Nu satte jag 
mig nästan längst bak, mot att jag tidigare satt mig långt fram. 
Detta gjorde att jag såg alla andra framför mig. Med alla ryggar 
inför ögonen bestämde jag mig för att medvetet ändra inställ-
ning. Dessa personer som sitter i kapellet är fulla av kärlek. Vad 
händer om jag bestämmer mig för att se på dem med full kärlek? 
På samma sätt sa jag mig, att nu ska jag vara en del av mässan och 
inte en observatör. Jag blev faktiskt lite skakad, eller om det var 
mer beklämd, av min egen ärlighet igår då jag såg mig som en 
spionerande observatör. 

I predikan pratade prästen bland annat om ”Let’s go what’s in 
the way”. Tillit kom till mig. Tillit att jag tillhör gruppen, att jag 
har ett ansvar till gruppen, men att jag måste välja mitt förhåll-
ningssätt medvetet. Och då kom ordet vördnad till mig. Och det 
var vördnad jag kände. 

I stället för att ta nattvard kändes det rätt att få en välsignelse i 
stället, prästen la sin hand på mitt huvud och sa ”The blessing of 
Christ”. Att ta emot välsignelsen har jag gjort i många år, och det 
känns som en mycket innerligare handling än nattvarden. Det 
kanske är det som är min väg – att få ta emot välsignelsen.

Det finns en annan anledning till att mässan drar och det är 
predikan. Här är den kort och kärnfull, oftast under fem minu-
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ter. Jag får ofta med mig något, vilket jag inte alltid får i kyrkan 
hemma. Kanske orättvist, för här är jag ju receptiv på ett annat 
sätt än hemma. 

Att gå in i mässan på detta sätt, att fånga allas positiva energi, 
skapade en mycket bättre känsla inom mig. Välsignelsen gav en 
kontakt med något bortom. Välsignelsen blir inte lika krävande 
som nattvarden.

Som avslutning sjöng vi psalm 910 i deras psalmbok. Melodin 
var samma som ”Morning has broken” så det var första gången 
jag kunde sjunga med ordentligt. 

Om jag fortsätter att gå i mässan och om jag skapar samma 
positiva förhållningssätt innan jag går in i kapellet, kommer det 
att kännas mycket bättre framöver. Det blev också en bra avslut-
ning på en tung dag där jag ifrågasatt mycket av vem jag är och 
varför, och hur min fru kan älska den figur som jag är. Ibland 
är det så underbart att få grotta ner sig i negativa känslor, få äga 
dessa känslor utan att någon försöker trösta, och känna att jag får 
komma ut själv på andra sidan. Det är en gåva i sig.
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Dag 18  

Tisdag den 21 augusti 2018

På morgonen när jag hade vaknat låg jag och tänkte på det jag 
skrev i går kväll, detta att få äga en känsla. Efter att jag fått min 
lilla yoghurt och kaffe så ville fingrarna skriva. 

Det jag tänker på är gränsen mellan att vilja bli tröstad och 
inte vilja bli tröstad. Visst finns det tillfällen där det är skönt att 
bli tröstad, det blir som att någon annan tar över mina känslor 
utifrån sympati. Det kan vara lenande för stunden, och skönt vid 
vissa tillfällen. Men vad händer med mig om jag inte får möjlig-
het att få gå på djupet med det jag känner? Att inte få gråta ut? 
Att inte våndas? Hur ska jag kunna växa som människa om jag 
inte får lära mig att hantera livets existentiella baksidor? De är ju 
ändå en del av livet.

För några år sedan satt jag och funderade över detta med att 
ta/få ansvar över sina känslor. Resultatet blev de sju Ansvarsla-
garna1. Ansvarslagarna gör inget anspråk på att vara kompletta 
eller färdiga, men för mig har de fungerat som riktningsgivare 
både i min roll som terapeut men också i mitt eget liv. Jag ger en 
kort överblick av Ansvarslagarna här:
1. Ansvarstagande tar energi och kräver mod. 
2. Ansvaret tillhör ägaren. Jag måste hämta hem ansvaret för 

det som jag kan påverka, och inte tro att andra ska lösa 
mina problem. Eller som sinnesrobönen utrycker det ”Gud, 
ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod 
att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden”.

3. Att ta ansvar möjliggör ett fullt liv. Hur ska jag kunna växa 
som människa om jag inte lär mig att hantera mina egna 
existentiella problem?

4. Ansvarsbefrielse för saker jag inte kan påverka friställer en-
ergi. 

5. Att oombedd ta över ansvaret för andras liv, tar ifrån den 
andre dess ansvar. Här tänker jag bland annat på mitt eget 

1  http://www.brainstretching.se/psykosyntes/ansvarslagarna/ 
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liv som medberoende i mitt tidigare liv där sjukdom var 
allestädes närvarande. Min vilja att göra allt bra för någon 
annan, men som gjorde att den andre inte behövde an-
stränga sig, alternativt blev förbannad för att inte bli fri från 
min ”vänlighet” och ”goda vilja”.

6. Att oombedd ta ansvar för andra speglar ens egna behov. Jag 
tar mitt eget exempel från igår. Om någon sett mig våndas, 
i den mån jag visade det utåt, och hade velat trösta mig, 
hade det då berott på att denna andre ville hjälpa mig eller 
att denna andre inte klarade av att se mig våndas, utifrån 
vad som hände i denne andres känsloliv, den ångest det kan 
väcka hos den andre.

7. Vägra att låta andra rädda dig. Tänk vilken möjlighet att 
få växa som människa genom att få äga sina känslor. Det 
blir också en gåva till mig själv, en gåva som jag kanske inte 
uppskattar i stunden, men som blir en grogrund för ett fri-
are liv.

Dessa Ansvarslagar har följt mig genom åren. Somliga som 
läst dem på min hemsida tycker att de är mycket förklarande, 
andra tolkar dem tvärt emot. Jag fick ett meddelande en gång 
från en man som hittat min hemsida. Han var mycket hätsk och 
kallade mig för besserwisser plus en massa andra negativa adjek-
tiv. Jag tackade honom för hans tankar på ett neutralt sätt. Några 
månader senare fick jag, till min förvåning, ett nytt meddelande 
där mannen bad om ursäkt, för nu hade innebörden i Ansvarsla-
garna trillat ner. Min tolkning av det han skrev, var att nu när 
han inte var ett offer längre så såg han sin egen roll och sitt eget 
ansvar i sitt liv.

Det har hänt att en reaktion på Ansvarslagarna varit att jag 
inte bryr mig om människor alls, att jag är helt kall. Självklart 
handlar det inte om det. Vad det handlar om är att jag inte bara 
kastar mig över en annan kvalfylld människa, för att jag har svårt 
att se denna människa lida, eller att jag vill känna mig duktig och 
få bekräftelsen för att jag var så god som tröstade, utan att den 
människan förmedlar att hen vill ha mitt stöd. 

Här kommer skillnaden mellan sympati och empati in. Ett 
sätt att se dessa begrepp är om jag närmar mig en annan utifrån 
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sympati, så klingar den andres vånda någonstans i mig, jag får 
svårt att hantera det och vill trösta. Och då har jag tagit över den 
andres känsla och gjort den till min egen. Om jag däremot när-
mar mig den andre utifrån empati, så kan jag sätta mig in i den 
andres situation och kanske erbjuda hjälp, till exempel en kram, 
en näsduk eller vad som nu kan passa i stunden. Men jag låter 
inte den andres känslor tas över av mig. 

Ansvarslagar gör sig bäst som underlag i en dialog när tillfälle 
ges, eller som ett verktyg i terapirummet. 

Åter från morgonmötet med David. Jag läste upp mina reflek-
tioner från igår, och vi reflekterade kort över att vara open-min-
ded, open-hearted eller att vara en sökare. David bad mig lägga 
ner mer energi på att hitta vad det är jag söker, nåd eller gåva, 
genom att jag är här. Dessutom att varje morgon söka vilken nåd 
eller gåva jag vill ha ut av dagen. 

Jag frågade David om jag är ett problem för honom, och svaret 
blev ”inte ett problem men en utmaning”. Han tog sig en fun-
derare innan jag fick dagens uppgifter: 1) tre sätt att älska/vara 
ödmjuk enligt Ignatius, 2) Matt 5 ”Bergspredikan”, och 3) Matt 
8:23-28 ”Stormen tystas”. 

I Bergspredikan pekar Ignatius på de 8 saligprisningarna, an-
vänd era talanger väl och i Matt 8, Jesus går inte emot lagen utan 
gör den perfekt. 

När jag börjar läsa om den tre sätten att älska [Gud] så inser 
jag att jag inte ens är i närheten att ens ha grunderna för att älska 
Gud, enligt Ignatius. När jag läste en artikel om David som jag 
hittade på nätet så berättade han där att han redan som ung kän-
de kallelsen till Gud, och hur denna kallelse drog honom till den 
Jesuit han är idag. Jag tänker att jag står långt ifrån honom och 
hans kallelse. Jag letar intellektuellt efter en Gud, och kämpar för 
att hitta en kommunikationskanal. Jag tror mig veta att det kan 
finnas en annan dimension av livet som jag vill utforska, men 
jag hittar inte dit. Jag använder ordet kämpar, ett ord som dels är 
kontraproduktivt i sammanhanget och som speglar min vilja att 
vara duktig elev här på St Beuno’s. Ja, men sluta kämpa då och 
bara vara så löser det sig, kanske någon tycker. Och så säger Da-
vid också, men med andra ord. 
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Jag tror att jag låst fast mig vid att kommunikationen med 
Gud ska se ut på ett visst sätt, och detta sätt är det som Ignatius 
vill att jag ska inse och förstå. Och troligen är det så att min gamla 
skam för att tänka ”fel” sitter så djupt att den blir en begränsning 
nu. Så min energi går åt till att förstå hur andra vill att jag ska tän-
ka och kommunicera med Gud, och därför missar mitt eget sätt 
att göra det. Men om jag accepterar att det är på detta sätt, på vil-
ket sätt får jag då ut det mesta under de två veckor som kvar här?

Ibland känns det som om jag ska ge upp allt detta. Vad spe-
lar det för roll egentligen? Jag läser mina tilldelade bibeltexter, 
känner mig som en förlorare då jag inte upplever det jag tror att 
jag ska uppleva (bara att uttrycka sig så är ju sjukt i sig), och på 
den vägen är det. I dag är det tisdag och det är först på lördag vi 
har nästa repose-day. Och jag som redan nu längtar så efter en 
andningspaus.

Jag känner mig helt tom i huvudet. Flera gånger har ögonen 
gått igenom Bergspredikan och Stormen tystas. Vad är det jag 
ska tycka eller känna. Ja visst, det är fascinerande att detta är skri-
vet för 2000 år sedan och har blivit grunden för flera miljarder 
människors religion, men det känns som om jag saknar någon 
grund att stå på för att känslomässigt uppleva storheten. Ta upp-
giften häromdagen där jag skulle jämföra de fyra evangelisternas 
sätt att beskriva hur Jesus kallar på sina första lärjungar. Ja det är 
klart att de är olika. Evangelierna skrevs av olika personen och 
med ganska många år emellan, och så ska jag försöka dra slutsat-
ser av hur de använt olika ord för att beskriva samma sak.

I dag känner jag mig för att inkompetensförklara mig själv 
helt och lämna in. Nej jag ska kämpa vidare. Av erfarenhet från 
terapirummet vet jag att när tomheten kommer så kan en vänd-
ning kan vara på väg, även om jag misströstar just nu. Det känns 
som om jag skulle behöva börja om på ruta ett och då med en 
mycket handfast vägledning i hur man kan kommunicera med 
Gud, en ”prata med Gud for dummies”. 

Likadant med de tre sätten att älska Gud. Där förväntas jag 
också ha en grundtrygghet, en grundkommunikation som fung-
erar innan jag kan gradera den vidare. Jag fattar principen i hu-
vudet men hjärtat skriker ett stort frågetecken. Och snart är det 
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lunch och min lunchpromenad. Får se om den hjälper. Om jag 
går högre upp på berget bakom St Beuno’s så kommer jag närma-
re Gud, i alla fall rent geografiskt, och det kanske hjälper.

Tre timmar i solen känns på huden och jag som inte har nå-
gon solkräm med mig. Men å andra sidan kommer det att vara 
mulet några dagar nu. Och regn. Dessa tre timmar har jag ägnat 
åt att tänka över vad jag vill göra med de två veckor som är kvar, 
och jag ska vara tydlig mot David så att vi fortsätter att vara på 
samma spår.

Det jag tänker berätta för honom i morgon är att jag vill vara 
i denna miljö och hämta hem de tankar som kommer, samt få 
möjlighet att skriva ner tankarna så fort det dyker upp. Till det 
vill jag få fortsatt inblick i Ignatius och upptäcka What’s in it for 
me? Vad det betyder är att jag vill fortsätta att få de uppgifter jag 
får, men vill slippa känna mig skambelagd (det är inte David som 
skambelägger mig, det klarar jag så bra själv så) och som en loo-
ser. Om det kommer ut någon kommunikation gentemot högre 
ort så blir jag glad. Om inte så är det en erfarenhet i sig. 

Kan jag dessutom komma fram till vad det är jag som sökare 
söker är det bra. Är det Gud, är det Nått eller är det sökandet som 
sådant jag söker?

Jag vill också fortsätta att utforska varför jag känner skam in-
för att vara kristen. Är det skammen som utgör hindret att höra 
Gud, är det att inte tänka ”rätt” eller är det den där kopplingen 
mellan intellekt och känslor som jag skrivit om tidigare? Eller är 
det en sammanblandning av allt? Är det en synd att känna skam, 
då denna är ett hinder att förstå Guds agenda?

Den övergripande frågan som kommer till mig är om det är 
en synd att ha ett starkt intellekt som kan utgöra ett hinder i min 
kommunikation med Gud. Måste inte en synd grunda sig på ett 
mer eller mindre medvetet sätt att göra eller undvika att göra nå-
got? Kan jag belägga mig själv med skam för något som jag är 
född med, och som i andra sammanhang är en stor fördel?

Ja, någonstans här hamnar jag just nu i mitt kontemplerande 
kring min vistelse på St Beuno’s. Jag är inte nöjd, för jag skulle 
vilja ha en mycket klarare plan. Samtidigt känns det jag skrivit 
rätt just nu, och det är väl det som är det viktiga. 
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Så min önskan (nåd/gåva) imorgon är att David och jag är 
överens om att detta kan vara en 14-dagars väg för mig. 
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Dag 19  

Onsdag den 22 augusti 2018

Nästan varje natt drömmer jag något. Inte så starkt som den 
dröm jag berättade om tidigare, men det finns ett mönster. Det 
finns alltid med smala passager eller hål som jag ska igenom. Och 
jag kommer igenom dem. I natt slutade det med att jag hamnade 
på en tvärbanedepå och jag blev sittande i förarhytten av en tvär-
banevagn för att vänta på något, oklart vad det var. Det finns en 
svag minnesbild av att jag på något sätt lurade mig in på depån 
via en mycket smal snurrgrind. Är det St Beuno’s som är tvärba-
nedepån, månne?

Är Guds vilja = ödet? Jag tänker på den historia som David 
berättade om häromdagen när han försökte förtydliga vad Guds 
vilja var för honom. Han är jesuitpräst och styrs helt av sin ”chef ”. 
Chefens vilja är hans lag. Alla inkomster går till jesuiterna, och 
vill han till exempel köpa nya kläder måste han be om pengar. 
För ett antal år sedan blev han beordrad att, trots stort inre mot-
stånd, åka till Sydafrika och driva en församling, men han gjorde 
det. Det blev en fin tid och David ville mycket gärna vara kvar 
och arbeta vidare. När det närmade sig slutet hade han en mail-
konversation med sin chef. Denne beordrade honom att komma 
hem, oklart till vad. David skulle själv ge förslag på vad han skulle 
kunna göra. Det enda han uttryckligen inte ville göra vara att bli 
församlingspräst. Självklart gav chefen order om att han skulle 
bli församlingspräst i England. Och så fick det bli. ”Då såg jag det 
som Guds vilja med mig”, var Davids konklusion. Nu är lydnad 
ett av de jesuitlöften David avlagt, så för mig blev detta med Guds 
vilja en form av rationalisering av ett beslut han måste acceptera. 
Men jag hade lika gärna kallat det för hans öde. För mig handlar 
öde om något jag måste acceptera utan att direkt kunna påverka 
det. 

Jag noterar hans berättelse utifrån vad Guds vilja är för mig. 
Jag har ju gjort en massa handlingar som är bra för mig och som 
gör att mina utförsgåvor kan komma andra till del. Detta har jag 
gjort utan att jag tänkte på Gud, när besluten togs och genomför-
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des. Men så här efteråt kan jag inte tänka mig att Gud skulle vilja 
ha mig på annat sätt. Eller måste Guds plan innehålla en pröv-
ning som i David fall? Mina handlingar har inneburit ett antal 
prövningar de med. Räcker de?

Ibland känner jag mig som en riktig ordbluddrare. Varför inte 
bara koppla av och låta det komma. Det kommer när det kom-
mer om det ska komma alls. Jag kanske är inne på helt fel spår. 
Det kanske inte alls är Gud och Guds plan som är det viktiga. Det 
viktiga kanske är att fortsätta vara här och nu. Kanske är detta 
bara en passage i livet som jag måste igenom för att kunna se 
vägen tydligare, med eller utan Guds hjälp.

Jag är huvudsakligen baserad i huvudet och det får jag accep-
tera. Det har, som allt annat, sina styrkor och svagheter. Men det 
jag nog kämpar mest med egentligen är presteraren, att leverera. 
Är jag här på St Beuno’s så ska jag vara en duktig elev, göra mina 
läxor, visa resultat och gärna få ett bra betyg. Jag har ju dessutom 
betalt en duktig slant för vistelsen och resor, så då måste jag ju ha 
valuta för pengarna. Och valutan mäts i synbart resultat. Så har 
livet sett ut och så har jag fått min bekräftelse. Kan det vara så att 
det är precis tvärtom jag ska göra? Lite som jag faktiskt också gör 
nu, när jag inte kan leverera resultaten, och som skapar sådan 
konflikt i mig. Att stå ut i den milda ångest som snurrar i mig, 
prestationsångesten. Den skam jag känner kanske inte alls har 
med Gud att göra utan med presteraren. Om jag inte presterar så 
får jag inte vara med i gruppen, dvs vara kvar här på St Beuno’s. 
Ibland blir jag förvånad över vilka klokheter som kommer ut via 
mina fingrar. Det saknas oftast en direktkoppling mellan hjärna 
och känsla, men mellan hjärna och fingrarna på tangentbordet 
verkar det fungera. 

Ytterligare ett möte med David. Jag läste upp det jag skrev igår 
och han höll med. Presteraren är en ”bad spirit” som han uttryck-
er det. Han har en stark sådan själv och känner väl igen det jag 
skriver. Att hantera sin presterare innebär ett ”movement to God” 
och därmed ”freedom”. 

Ignatius är noga med att man har rätt förutsättningar för 
att göra hans övningar. Det ska finnas en önskan att möta Gud. 
Det ska finnas en önskan att bli överraskad. Det måste finnas en 



111

grundläggande känsla av att vara älskad av Gud. Det ska finnas 
en nyfikenhet och en öppenhet och det ska finnas ett regelbundet 
böneliv. Davids uppfattning om mig är att jag har dessa förutsätt-
ningar. Kanske kan vi diskutera detta med regelbundet böneliv, 
men det är också en definitionsfråga. Jag funderar ju mycket över 
det som psykosyntesen kallar Självet och vi kommer fram till att 
det dels är en fråga om terminologi och dels att jag har en annan 
tankeprocess än han har. Jag kan bara hålla med om allt han sä-
ger. 

Precis som jag föreslog i det jag läste upp i början på mötet 
så ska vi prova att göra tvärtom. Det vill säga ta bort kraven och 
bara låta saker ske. Nu tog David in skammen i rummet, och vi 
diskuterade lite fram och tillbaka varför skammen finns som en 
blockerande faktor hos mig. Är det bara presteraren i sig, är det 
att jag har lovat att berätta för olika grupper om mina erfaren-
heter när jag kommer hem och att dessa erfarenheter kanske inte 
visar upp den ideala bilden eller är det något annat. Vi talar om 
den vita skammen, den skam vi fått med oss från kulturen och 
uppväxten. 

David avslutar mötet med, att som en hypotes för mig, påstå 
att min skam kommer från rädslan om vad Gud tänker om mig. 
Min tolkning blir - vem är jag som människa? Jag tar den tanken 
med mig som huvuduppgift till imorgon. Men jag får inte preste-
ra ett svar, utan låta det ligga i bakgrunden och verka. Han lovade 
att sms:a mig en bibeltext som kan passa in i våra gemensamma 
tankar.

För att även den ignatianska processen ska fortgå så fick jag 
också Matt 17:1-9 ”Jesus på härlighetens berg” och Luk 7:36-50 
”Kvinnan som smorde Jesu fötter” som uppgift. Och med den 
uppgiften får det bli som det blir. Inget krav, vilket var helt enligt 
min önskan. 

På min promenad kändes det att de senaste dagarnas tankar 
verkligen tagit energi. Det började med i morse att jag ramlade 
platt ner på magen och blev liggande utan kraft när jag skulle 
göra mina armhävningar. Jag är normalt duktig med mina mor-
gonövningar men då fick det vara nog. Jag hamnade på sängen 
ett tag till. Efter frukost och möte med David somnade jag om en 
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timme. Och så nu på promenaden. Ingen spänst i steget. Andra 
halvan var benen sega. Däremot såg jag min far i mina steg, en 
vänlig gammal man på sin dagliga promenad. Det var i sig en fin 
upplevelse. Min far stod mig mycket nära och jag har inget pro-
blem att bli lik honom, snarare tvärtom. Och så blev det en tim-
mes sömn till, och varm panna. Feber? Kroppen visar på att jag 
processar ganska så ordentligt. Nu efter middagen och stödsam-
tal på telefonen med frun så känns det bättre och pannan är sval.

På kvällen kom sms:t från David med de texter som kan passa 
in på vår diskussion kring skammen. Jag hade bett om en text 
men fick sju stycken: Hos 11:1-9 ”Guds kärlek till sitt otrogna 
folk”, PS 40, Ef 3:14-21 ”Förbön för församlingen”, Mark 10:17-31 
”En man som ägde mycket”, Mark 5:25-34 ”Kvinnan med blöd-
ningar”, Luk 22:54-62 ”Petrus förnekar Jesus” och Joh 11:1-44 
”Lasaros uppväcks”. Jag läste igenom alla texterna och som van-
ligt hänger jag inte med i hur David tänker. Någon direkt kopp-
ling till vår diskussion kring min skam ser jag inte. Men jag ska 
göra fler försök. Texterna får räcka några dagar. 

Det som gör att jag inte riktigt hänger med tror jag har att 
göra med samma tankar som jag har om det eviga livet. Nästan 
alla texter målar upp hur det ska bli när Kristus kommer tillbaka, 
och vad jag ska göra för att platsa i det nya riket. Men, jag lever 
ju här och nu. Och är nöjd med det. Jag har inget behov av att 
längta framåt i tiden. Som jag ser det är det mitt eget ansvar att 
göra något av mitt liv nu, och det är det jag sysselsätter mig med, 
bland annat genom att vara här på St Beuno’s. 

På förmiddagen när jag vaknade gav jag mig på att kontemp-
lera över Matt 17:1-9 ”Jesus på härlighetens berg”, den ena av da-
gens uppgifter. Jag gissar att de texter jag får ska spegla storheten 
i Jesus och att jag därmed dels ska lära känna Jesus, vilket i och 
för sig är hela syftet med ”vecka 2”, och dels att jag därmed ska 
känna Jesus kraft i mitt hjärta. Och det är en fantastisk berättelse 
om kraft, och tillit till lärjungarna att de inte ska berätta om det 
fantastiska de är med om. 
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Dag 20  

Torsdag den 23 augusti 2018

Innan jag somnade igår låg jag och tänkte på skam, och vad 
skam inneburit för mig. I min bok ”Från offer till man” listade jag 
den skam som jag kom på då – min skamhistoria:

Skam har varit ledordet för mitt liv. Skam 
att inte vara man. Skam att inte vara en bra 
förebild för mina barn. Skam att inte stå upp 
för den jag verkligen är. Skam över att alls ha 
en sexualitet. Skam över min sexualitet. Skam 
att ha skaffat bekräftelse genom att vara ro-
lig på andras bekostnad. Skam att inte sörja 
mamma. Skam att känna skam. Skam att 

lämna en handikappad fru. Skam att bryta 
löftet ”i nöd och lust”. Skam att vara klum-
pig. Skam att vara nyfiken. Skam att saker 

händer runt mig som jag förstår beror på mig. 
Skam att vara tjock. Skam att dricka alkohol. 

Skam att inte träna. Skam … 

Skammen närs till stor del av de fantasier jag har om vad som 
ska hända om någon får reda på mina mörka sidor. Faran består i 
att om någon får reda på mina svagheter kommer jag att uteslutas 
ur gruppen, jag får inte vara med. Gruppen kan vara allt ifrån den 
grupp som min livskamrat och jag utgör, eller familjen i stort, 
eller kollegorna på jobbet, eller kamratgänget, eller vilken grupp 
jag nu tillhör. Grupptillhörighet är en av våra starkaste behov. Att 
bli sedd och bekräftad där. 

Under många år tog jag itu med min skam och kom tillrätta 
med väldigt mycket. Livet blev så mycket enklare. All den kraft 
jag lagt på att dölja det som skammen väcker, kunde jag nu lägga 
på att leva i stället. Visst händer det att ögonblick av skam kom-
mer tillbaka, oftast helt rättmätigt då jag gjort något dumt eller 
oövertänkt. Men den skammen är hanterbar, försvinner fort och 
har det positiva syftet att jag ska besinna mig, kanske till och med 
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be om ursäkt. Men den där djupa skammen, skammen över att 
vara jag eller att vara kristen, den är på ett annat sätt, mycket 
djupare. Vem är jag när jag är kristen, den rationella Lars-Anders 
som måste gå via religionspsykologin för att ge sig själv tillåtelse 
att bli andlig. Då finns det ju en rationalitet, en logik. 

Men vad händer när jag får hypotesen om ”vad Gud tänker 
om mig” av David? Först väcks ett motstånd utifrån det rationel-
la, vad då Gud tänker om mig? Vem är Gud att tänka, Gud är ju 
en erfarenhet inom mig. Men sen faller hypotesen djupare, och 
blir en existentiell livsfråga. Finns det en Gud som tänker om 
mig? En idiotisk tanke, med tanke på att i det sammanhang jag 
sökt mig till här på St Beuno’s så är det det enda det går ut på – att 
Gud har en tanke och en plan för mig, och att jag måste lära mig 
lyssna. Men nu kom jag in från ett annat håll, och måste göra hål 
på min rationalitet. Och då börjar det göra ont någonstans; jag 
vet inte riktigt var men någonstans klämmer det.

Utanför fönstret ser jag att morgondimman flyter fram som 
ett tjockt täcke nere i dalen. Den är så tjock att den mycket väl 
skulle kunna vara gjord av bomull. Alldeles strax kommer korna 
och tjuren ut på sitt bete. Gissar att tjurens jobb är att säkerställa 
en ny generation med kor. Livet går vidare. Strax går solen upp 
över horisonten och börjar värma både mig, korna och dimman. 

Idag och några dagar framöver blir det svalare och en hel del 
regn. 

Morgon med David. Jag läser upp vad jag skrivit om skam-
men nu på morgonen. Vi tar en stund och diskuterar hur vi an-
vänder skam och skuld på lite olika vis. I den katolska traditionen 
finns det två typer av skuld: ”enabling guilt”, aktiverande skam, 
respektive ”disabling guilt”, passiviserande/förlamande skam. 
Den aktiverande skulden är den där jag kan återställa status, till 
exempel be om ursäkt, emedan den passiviserande skulden gör 
att jag gräver ner mig i självförebråelse. Som jag förstod det så 
är skammen mer förknippad med den passiviserande skulden i 
deras sätt att tänka. Som jag tänker så är skuld något jag känner 
mot till exempel en annan person som jag gjort/inte gjort något 
jag borde, medan skammen är något jag känner inombords mot 
min egen person. Även om den andre har förlåtit mig för det jag 
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gjort, så kan mycket väl skammen hänga kvar länge, kanske hela 
livet. Vi var dock överens om att skuld kan förlåtas men skam 
måste helas.

Därefter dök vi ner i vad som gör att jag håller fast i skam-
men. Vilken är min sekundärvinst? En anpassad definition av se-
kundärvinst är ”Den fördel som en person kan ha av en strategi 
som, utöver primärvinsten (till exempel lättnad av ångesten eller 
slippa ta itu med en rädsla), också medför fortsatt kontroll av en 
världsbild eller kontroll över människor i omgivningen, i form 
av sådant som hänsyn, hjälp, erhållande av tröst och stöd eller 
ekonomisk fördel”

Jag fick två frågor med mig av David. Den ena lyder: ”What 
might be the secondary gain in refusing to let go of all my 
shame?” (Vad skulle sekundärvinsten vara om jag stannar kvar 
i skammen?”) och den andra är ”What would happen if I have 
to let go of my shame associated with my fear of being exclud-
ed from God?” (Vad skulle hända om jag släpper rädslan att bli 
utesluten från Guds gemenskap?”. Den första frågan är tydlig för 
mig, men den andra är inte lika tydlig. Är det rädslan för att inte 
tillhöra Gud som är grunden, eller är det rädslan för att ge upp 
en av mina självbilder. Den självbild som säger att jag är en smart 
och rationell person, som agerar logiskt.

Nu hamnar jag tillbaka till gamla bryderier som i korthet går 
ut på frågan – måste jag tro på allt i bibeln för att var kristen, 
till exempel på alla under som Jesus gjorde, på jungfrufödseln 
och allt annat som går emot logik och vetenskap. Måste jag som 
medlem i Svenska kyrkan försvara vad Svenska kyrkan står för 
och vad kyrkan gjort under årtusenden. Det rationella svaret är 
naturligtvis nej, men ... Det finns ett ”men” där som jag inte kan 
förklara. 

Kan sekundärvinsten vara att jag inför mig själv, och vad jag 
tror inför andra, kan upprätthålla min självbild . Naturligtvis 
speglar detta tillbaka på min egen något snedvridna förutfattade 
mening om vad en kristen person är. En sådan där person som 
inte jag vill vara. En sådan person som hänvisar till Jesus hela ti-
den, påstår sig ha den enda sanna tron, som lägger sitt liv och an-
svar i händerna på Jesus och/eller Gud, som inte kan ta rationella 



116

beslut utan låter bokstäverna i bibeln styra livet hur vansinnigt 
den än kan uppfattas av oss som inte är där. En icke helt smick-
rande beskrivning, men den speglar den bild jag fått under mitt 
liv, i media och på annat sätt. Och en sådan vill jag alltså inte bli. 
Kan det finnas en rädsla att släppa kontrollen till en Gud som jag 
inte vet något om, även om Guden vill mig allt gott. Men det vill 
ju jag också, allt gott alltså. 

Det jag försöker hitta nu är den ”sunda” kristendomen, den 
som är tolerant, den som låter mig, inom rimliga gränser, ska-
pa min egen tro och Gudsuppfattning, men ändå vara medlem 
i kyrkan. 

Nu på den 23:e dagen börjar det kännas trögt. Riktigt trögt. 
Kroppen känns helt ok och promenaden idag blev den vanliga, 
men åt andra hållet för att upptäcka något nytt. I morgon har 
vi äntligen en repose-day, en återhämtningsdag. Som jag längtat. 
Hoppas att det finns någon som har bil och vill åka till någon av 
kuststäderna här. De ligger bara någon mil bort. Det kanske blir 
samma personer som förra repose-dagen. Vi hade ett gemensamt 
intresse i en god lunch och därefter ett besök på en coffee shop. 
Jag har gjort mina läxor, men utan större engagemang. 

Den läxa jag gjort idag, förutom detta med skammen, har va-
rit Joh 11:1-44 ”Lasaros uppväcks”. Ytterligare en kraftuppvisning 
av Jesus. Samtidigt som han visade sin sorg och grät över Lasaros 
död. Här blir Jesus indirekt beskylld för Lasaros död, för tänk 
om han hade varit där när Lasaros sov, då hade han inte behövt 
dö, ansåg de andra. Ja, så mycket mer har jag inte att säga. Nu 
har jag läst så många olika texter, och fler ska det bli, att jag har 
svårt att särskilja budskapen i dem. Jesus är en mycket särskild 
person, kraftfull och konsekvent i sitt handlande, har ”magiska” 
krafter som jag ibland tror att han använder mer för att bevisa 
vem han är än för att direkt hjälpa människor. För om det vore 
det sistnämnda som vore det viktiga, borde han ha kunnat hjälpa 
så många fler.

I och med denna uppgift är etapp 2 ”att lära känna Jesus” fär-
dig. Har jag lärt känna honom? Ja kanske lite mer än tidigare. Det 
vore ljug om jag påstod att vi blivit bundisar och kan snacka med 
varandra, men visst har alla texter, meditationer och kontemp-
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lationer vidgat bilden av vår kristna centralgestalt. Och det är ju 
inte slut med detta. På lördag börjar etapp 3 med passionstiden 
och påskveckan med allt vad den innebär.
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Dag 21  

Fredag den 24 augusti 2018

Hela min vistelse här på St Beuno’s har jag funderat på vad jag 
egentligen har för behov av det andliga. Är det bara ett sökande 
för sökandets skull, eller är det så att jag söker en djupare mening 
med tillvaron? Nyfikenhet är en av mina största drivkrafter i livet 
så förmodligen är det en mix av de båda. 

Dag 14 gjorde jag en lista på alla mina relationer till kyrkan, 
som jag uttryckte mig då. Den listan har legat och grott i min 
hjärna. Listan blev bra på ett sätt som jag inte sett förut. Omsor-
terad kom listan att spegla de behov jag har inom den andliga 
värden. Flera av dessa saker har jag skrivit om tidigare men här 
får de plats i ett större sammanhang.

Det behov som står ut mest är att söka lugn och stillhet. Enk-
laste sättet att göra det är att gå in i en kyrka och bara känna 
friden i att sitta där. Den dova klangen av kyrkklockorna ger mig 
ett välkomnande in i kyrkan. Har jag tur så sitter organisten och 
övar på någon av Bachs lugna orgelkoraler. Det finns en sådan 
stillhet och harmoni i orgel- och övrig sakral musik antingen i 
kyrkan eller på radion. På torsdagskvällarna är det ”Andrum” i 
Uppenbarelsekyrkan. Det är en liten mässa på ca 25 minuter som 
passar mig väl, både till innehåll och längd. Lugnet på en kyr-
kogård kan också fylla sin roll. En till två gånger per år åker jag 
gärna på en retreat. Att få gå in i tystnaden och stillheten gör att 
min kropp stannar upp några timmar eller dagar. Likadant är det 
med de eventuella pilgrimsvandringar jag är med på. Lugnet och 
rytmen i varje steg skapar också harmoni. Och om jag dessutom 
kan ordna det så att jag får tillfälle skriva ner mina tankar, gärna 
direkt på datorn, så är det fullbordat.

Nästa behov är behovet att hålla kontakt mellan generatio-
nerna. Mammas och pappas grav ligger i Ljusdal drygt 30 mil 
bort, så där finns ingen naturlig daglig kontakt. Det är till och 
med så att oklarheten kring vem min mamma var gör att jag inte 
självklart går till graven när jag är i Ljusdal, vilket sker någon 
gång per år. Då blir det desto viktigare att vara med på dop och 
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bröllop inom familjen, helst när det sker inom kyrkan. Jag ärvde 
en mycket fin sidenslips av pappa. Den slipsen använder jag vid 
dessa tillfällen, och endast då, så att pappa också får vara med vid 
familjehögtiderna. Ytterligare ett sätt att skapa kontakt mellan 
generationerna, även om det inte är inom min familj, är när frun 
och jag på våra resor och bilturer går in på en kyrkogård och läser 
på gravarna. Gravarna ger en samtidsbild av den bygd vi passerar, 
speciellt de äldre gravarna där titeln på den döda finnas angiven.

Nästa behov är att söka gemenskap men också att bygga ett 
nätverk inför tider när jag kanske inte kan göra allt det jag vill 
och då kyrkan kan bli mitt ankare. Att delta på högmässan ibland, 
ofta i sammanhanget att jag sjunger i kören, och eventuellt deltar 
på kyrkkaffet gör att jag blir en person som blir sedd. Att få ett 
litet ”hej” och ett igenkännande leende är viktigt. Kanske prata 
med någon på kyrkkaffet. Eller att träffa någon jag känner lite 
mer och odla den kontakten. Men basen är att jag känner en till-
hörighet i den kristna kulturen och i Svenska kyrkan.

Ett mycket viktigt behov är att känna att jag blir ianspråkta-
gen. Två gånger har jag aktivt sökt möjlighet att vara volontär i 
församlingen, men utan att få någon respons. Ledsamt. Däremot 
var jag mycket välkommen som andrebas i kyrkokören. Nu i höst 
börjar jag mitt tredje år där. 

Behovet av att förstå den kristna kultur jag tillhör och är 
uppvuxen i är stort. Här fick jag en guldchans 2017 genom att 
få gå Kyrkans grundkurs, en ettårig kurs på halvfart. Kursen gav 
mig en utmärkt baskunskap utifrån kyrkans fyra grundpelare: 
Gudstjänst, diakoni, mission och utbildning. Häri ingick tre per-
spektiv: bibeln, det kyrkliga och det existentiella. Ett fantastiskt 
år. En bestående fråga jag har med mig är varför det krävs ett 
års utbildning för att förstå allt som den svenska kyrkan gör för 
samhället. Hur kommer det sig att inte kyrkan är bättre på att 
marknadsföra sig?

Behovet av att söka kunskap och utveckling betyder i prak-
tiken att sjunga i kören, dels för att det är roligt att sjunga, men 
också för att utveckla min sångröst. Vi har ju tillgång till en sång-
pedagog i kören. Det har också funnits en längtan att bredda min 
erfarenhet som terapeut med själavård. Nu efter vistelsen här på 
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St Beuno’s vet jag inte hur aktuell den önskan är längre, mycket 
beroende på de erfarenheter jag fått. Kanske är det att inte ha den 
där självklara kontakten med Gud, som jag inbillar mig borde 
vara ett krav. 

Sist finns behovet att ”söka Gud som erfarenhet”. Problemet 
med detta behov är att jag inte vet om behovet är att söka Gud 
eller om behovet är nyfikenheten på att söka Gud? Det vill säga, 
är det sökande i sig som är behovet, eller är det att på riktigt hitta 
Gud. Och det är denna tvekan som ställer till det här på St Beu-
no’s. Här har jag bara frågor i mitt huvud. Vem är Gud som dia-
logpartner och Gud som sättande av min livsagenda? Vad är bön 
för mig? Hur förhåller sig bön till meditation och olika former av 
kontemplation.

När jag skriver om mig som sökare, kanske till och med som 
sökare för sökandets skull, kommer tankarna tillbaka till Davids 
fråga om vilken min sekundärvinst är. Svaret står helt plötsligt 
klart. Kontroll av min verklighetsuppfattning. Det som kom till 
mig är de gånger jag läst om eller talat med personer som på olika 
sätt lidit av psykisk ohälsa, personer som är i psykos eller lig-
ger i gränslandet till psykos eller påverkade av droger. Jag har ett 
behov av att kunna förstå andra människors agerande, tala med 
människor, att resonera och om vi inte är överens åtminstone 
komma överens om att vi inte är överens. Att då inte nå en annan 
människa med ord och logik är mycket skrämmande. Jag tappar 
jag kontrollen och vet inte hur jag ska gå vidare. I min yrkesroll 
som samtalsterapeut kan jag alltid inse min kompetensgräns och 
be klienten vända sig till en annan terapeut, men som privatper-
son blir det rädslan som får övertaget. Jag strävar inte över kon-
troll över den andra människan, men vill att vi ska dela ungefär 
samma verklighetsuppfattning i alla fall. Och min verklighets-
uppfattning har bara varit mig till gagn i mitt liv så här långt.

Om jag då tänker vidare och kopplar detta till min vistelse här 
på St Beuno’s så blir det tydligare vad som sker. Min nyfikenhet 
finns för det transcendenta, men det som kan komma fram kan 
vara ett ”hot” mot min verklighetsuppfattning. Alltså behåller jag 
kontrollen genom att kalla mig sökare, för då har jag valet att 
välja det som eventuellt kommer fram eller att avstå. 
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Den andra dimensionen i detta med min nyfikenhet är att 
även om jag finner det som finns på andra sidan, så vet jag inte 
om jag är beredd att anamma det. Är det tillräckligt spännande 
och givande för att trotsa mina rädslor? Jag har ett fantastiskt liv 
idag, vad kan vara bättre? Jag är en människa med allt vad det 
innebär i ett socialt sammanhang, och där vill jag vara. 

Slutsatsen måste i stunden bli att jag inte söker Gud för Guds 
skull utan för att utröna om det är värt att söka Gud. 

Idag är det en repose-dag. Efter diverse diskussioner var vi sju 
stycken som åkte i två bilar till kuststaden Llandudno, en typisk 
viktoriansk strandstad vid havet. Det blev en trevlig dag där vi 
lärde känna varandra bättre. Ett trevligt gäng. Till lunch åt vi fish-
and-chips från ett prisbelönt hål-i-väggen på gatan. Mycket gott 
men fett. Nu kan det vänta tio år till nästa gång. När vi skulle gå 
tillbaka till bilarna öppnade sig himlen vilket gjorde att alla klä-
derna fick hamna i torktumlaren när jag kom tillbaka till rummet 
på St Beuno’s. Åter in i tystnaden.

Förresten Llandudno uttalas [Lanndiddno] där de två L:n, 
som är en egen bokstav i walesiskan, uttalas som när du sätter 
tungspetsen bakom övre tandraden och blåser med munnen.

Tillbaka från mässan och middagen. Idag var jag så sötsugen 
efter fiskgrytan att jag tog med mig rostbröd till huset igen. Till-
sammans med smör och jordgubbsmarmelad blev det en liten 
sötsugsbegärstillfredställelse som efterrätt.

Min ändrade strategi på mässan fungerar väl. Jag sätter mig 
längst bak och lyssnar. Följer allas stå-upp och sitt-ner. Under 
stå-upp kan jag luta mig mot väggen bakom. Hörapparaterna är 
påsatta på T-slingan för att kunna höra textläsningarna och pre-
dikan, sen stänger jag av hörapparaterna, för då är det instiftelsen 
av nattvarden och där sägs samma sak varje gång. Dessutom bru-
sar hörapparaterna väldigt mycket av T-slingan så det är jobbigt 
att ha dem på för länge. Det gör den i svenska kyrkor också, så 
det har med tekniken att göra. Efter det hör jag vad som försig-
går men inte alla ord. Stundtals kan predikan tala till mig. Ibland 
är det en lekman som håller ett kort, tio minuter, föredrag som 
predikan. Det kan till exempel handla om den martyr vars ”feast-
day” det är. De gånger det har förekommit har det varit bra, med 
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erfarna talare som kan dramatisera det som berättas.
Jag har tidigare berättat om att St Beuno’s har ett undantag 

som gör att icke-katoliker får ta nattvard, men nu när jag inte tar 
något bröd känns det mer rätt för mig. Detta med katolikerna 
och nattvarden är så inpräntat att, även om jag uttryckligen är 
välkommen till nattvarden, känner jag mig som en inkräktare. 
De senaste två dagarna har jag inte fått välsignelsen heller, och 
det har också känts bra. Jag tar en mässa i taget och känner efter. 

Det var två läxor till idag, Matt 14:13-21”Mat åt fem tusen” 
och Matt 21:1-17 ”Jesu intåg i Jerusalem”. Ytterligare två texter 
som beskriver de fantastiska saker Jesus gjort. När jag läser dem 
börjar jag inse att för att förstå det vidunderliga i texterna så mås-
te jag först ha en relation till Jesus.

Min relation till Jesus grundar sig på den bild som Ulf, min 
själavårdare, hjälpte mig med. En enkel modell av Treenigheten 
som gjorde att jag började tänka på ett nytt sätt. Så här är mo-
dellen i mina ord. Gud skapade världen och regelverket för livet. 
Han satte ner Jesus på jorden för att synliggöra Kristus. Jesus är 
på detta sätt en historisk person i bibeln. När Jesus återuppstod, 
uppstod han som Kristus. Kristus finns i oss alla och det är min 
roll att upptäcka Kristus. Kristus är själva livsprocessen. Den 
helige Ande är alla mina egenskaper som gör mig till en unik 
människa. 

Denna modell kan man säkert orda mycket om, men den hjäl-
per mig att läsa texterna. Samtidigt som den stökar till det. Det 
är Kristus som jag har en relation till, inte Jesus. Gud finns där 
i bakgrunden, för han har ju gjort sitt jobb när han skapat oss. 
Och det är den Helige Ande som ger mig livskraften och både 
mina goda och mindre goda sidor, de där som gör att jag är en 
människa. När jag ser vad jag skrivit så ser det ganska naivt ut, 
men icke desto mindre gäller denna modell för mig. 

Alltså, när jag läser texterna så är det intressanta historiska 
texter, som har ett ”glatt budskap”. Men någon djupare känsla för 
texterna har jag inte. Mina djupare känslor finns inom mig i det 
jag kallar den Helige Ande. 
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Dag 22  

Lördag den 24 augusti 2018 

I morse när jag hämtat min frukostmat i matsalen och satt 
mig ner så började jag reflektera. Det finns en form av frukost-
liturgi. Vi är alla här under tystnad. Vi tillhör någon av de oli-
ka grupper som stannar olika länge. Vår 30-dagars grupp är här 
längst. När jag ser de nya leta bland det som bjuds på känner jag 
mig nästan som en ålderman. De flesta skrider fram i rummet, 
det finns ju inget att skynda för. Några, som inte fått in lugnet i 
kroppen än, hastar. 

Kvinnan mittemot har fyllt sin tallrik med mycket müsli, ske-
dar i en liten burk med yoghurt och rör långsamt till dess allt är 
samlat i en enda fast röra. Jag har sett henne göra detta många 
morgnar. En ritual i sig. En annan ritual finns kring det engel-
ska mjuka brödet. Det skärs upp i tjocka stora skivor och rostas i 
automatrosten. Brödets ägare tar med brödet till bordet och brer 
smör på, varefter brödet delas upp i fyra delar och en bit i taget 
breds med antingen marmelad eller Marmite, varefter brödet för-
passas in i munnen och tuggas långsamt. Även denna procedur 
görs med andakt, och ungefär på samma sätt av ”alla” engelsmän. 

Plommon förefaller vara heliga och äts på sådant sätt. Det 
finns en stor bunke med plommon i sockerlag och dessa frukter 
äts som de är i mängd på gröten eller i mängd på müslin med 
plommonlagen som extra sötningsmedel.

Valet av sittplats är olika. Själv sätter jag mig lite här och där. 
Jag har en vana att sätta mig med ryggen mot väggen, vilket kan 
sägas vara ett undermedvetet trygghetssökande för då ser jag 
vem som kommer in i rummet. När jag tittar ut i rummet sätter 
jag mig gärna vid ett av de 9 sexkantiga borden där någon i min 
grupp sitter. Även det skapar en trygghet och gemenskap. 

Detta med tystnad i en retreat är spännande. Som jag lärt mig, 
outtalat från min erfarenhet från Pilgrimscentrum i Vadstena, är 
att jag inte hälsar på någon när jag kommer in i rummet eller 
sätter mig vid bordet. Den andra personen kanske är inne i sin 
process, och även mitt enkla nickande kan störa denna process. 
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Samma sak är det när någon mycket vänligt vill fylla i mitt glas 
med vatten eller ta bort min tallrik när de själv är på väg till 
diskvagnen med sitt. 

Talarstolen i matsalen högt upp på väggen är tom numera. 
Förr stod det en munk eller annan person och läste någon upp-
bygglig text under måltiden. Nu står där en musikanläggning 
som spelar klassisk musik under lunch och middag. Tystnaden 
under frukosten med de ljud av porslin och annat som finns för-
stärker det liturgiska än mer. 

Och allt detta sker om och om igen. 
Till mässan finns inplastade blad som beskriver mässan och 

kallas ”The order of mass”. Till frukost skulle det lika fullt kunna 
finnas en motsvarande som heter ”The order of breakfast”. 

Ett bra morgonmöte med David. Jag läste upp det mesta av 
det jag skrivit om mina olika behov och sekundärvinster, han vil-
le höra allt. Mycket klarläggande tyckte han, men var kommer 
skammen in? Jag berättade om den nyfikenhet som jag alltid haft 
enligt logiken - finns det en knapp så är den till för att trycka på, 
för annars skulle den ju inte finnas. Alltså, jag gör saker innan 
jag betänkt konsekvenserna. Detta har försatt mig i diverse oli-
ka situationer som jag inte insett från början. Skäll, skammande 
tystnad av mamma, ”vänta till dess pappa kommer hem” (under-
förstått att mamma inte klarade av mig), inte vara välkommen till 
vissa ställen ”för det händer alltid något när Lars-Anders är med” 
och mycket annat. Allt detta har skapat den djupa känsla av skam 
för den jag är, som jag levt med. Visst har jag kunnat bearbeta 
mycket av denna skam under de senaste 10 åren, men grund-
förhållningssättet till knappen som måste tryckas på finns kvar. 
Det senaste fallet var när jag anmälde mig till St Beuno’s utan att 
direkt förstå var det innebar. Nyfikenheten var drivkraften och 
den fick styra. Och nu är jag här och får ta konsekvenserna. Att 
konsekvenserna, allt mitt grubblande, mottas här med öppna ar-
mar är en gåva. 

Knappar är magiska.
Nu går vi in i tredje veckan. Första veckan hade fokus på syn-

den och min egen synd, anda veckan att lära känna Jesus som 
person och nu tredje veckan, att följa med Jesus in i de sista da-
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garna och inse att det inte finns något jag kan eller hade kunnat 
göra – att vara med Jesus i passionen och döden. Att handfast gå 
in i Jesus och känna det han kände. Eller som David utryckte det 
i en liknelse: ”Jesus är på hospice och behöver någon som håller 
handen”. 

Det är tre texter som gäller denna dag. Matt 26:17-30 ”Påsk-
måltiden förbereds” och ”Jesus utpekar förrädaren”, John 13:1-7 
”Jesus tvättar lärjungarnas fötter” och Matt 26:30-46 ”Jesus förut-
säger Petrus förnekelse” och ”Jesus i Getsemane”. Några texter är 
repriser, men nu ska de läsas från ett nytt perspektivet. Det vi ska 
söka efter nu är bland annat att ”sörja och ångra att Jesus dör på 
korset för mina synder”. Hrrm, jag reagerar på sättet att uttrycka 
det, men ska försöka se förbi det.

Jag läser texten och läser igen. Att stå inför sin pina och död, 
och inse att nu är det dags måste vara något fullständigt fasan-
fullt. Att dessutom inte kunna göra något åt det är än värre. Vis-
serligen skulle Jesus kunna ha flytt, men då skulle han ju ha för-
felat hela sin mission på jorden. Det ord som kommer till mig är 
vanmakt. David och jag diskuterade det ordet. På engelska heter 
det powerless, men det spänner över ett stort område av känslor. 
För mig är vanmakt det djupaste man kan känna, och det verkar 
inte finnas ett motsvarande ord på engelska. 

På mässan på kvällen var det David som var präst. Då kändes 
det rätt att få en välsignelse av honom. Han sa: ”May almighty 
God bless you, the Father and the Son, and the Holy Spirit”. Det 
är samma ord som avslutar mässan innan ”Go in peace”. 
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Dag 23  

Söndag den 26 augusti 2018  

Vecka 3 ”Passionstiden”

Jag vaknade tidigt och var seg i huvudet. Skrev en stund och 
somnade sedan om. Ingen yoga. Till frukost tog jag lite extra 
flingor (9% socker) för att få extra kolhydrater i mig. De här veck-
orna börjar ta ut sin rätt. Vid förmiddagskaffet efter mötet med 
David börjar huvudet sakta vakna till liv. 

Nu börjar jag skönja slutet på vistelsen här på St Beuno’s. Bara 
8 dagar kvar av övningarna och sedan 2 dagar avslutning i grupp. 
Jag har faktiskt gjort en liten ”muckarremsa” på papper. Det är 
inte så att jag längtar härifrån eller längtar hem. Status är att jag 
befinner mig någonstans mitt emellan eller bara är i nuet, kan-
ske man också kan säga. En ganska behaglig känsla. Att i varje 
stund, nästan i alla fall, vara i nuet är en gåva. Att låta tankarna 
finnas eller inte finnas. Ta fram det svarta, numer ganska medfar-
na, blocket och skriva ner ett eller några ord, för att komma till 
tals igen när jag kommer tillbaka till datorn och kan skriva ner 
summan av det som fanns i tanken då och alla associationer som 
kommer fram när jag skriver. Det är de gångerna som det känns 
att fingrarna skriver av sig själva. 

Får se om jag når fram till slutmålet att hitta en dialog med 
Gud. Förmodligen är jag för mycket uppe i huvudet, samtidigt 
som jag har insett att mitt mål med att åka hit mer har varit att 
utforska och inte i första hand söka Gud. Och så får det vara. Det 
jag däremot accepterar är att mina känslor och tankar ibland le-
ver ett parallellt liv. Och att jag är en sökande person, även om det 
är oklart vad jag söker. Det är sökandet i sig som är det viktiga, 
och nu råkade det bli kristendomen som fördjupade mitt liv, med 
alla de insikter detta har givit. Det är min relation till Gud som 
blivit tydlig. Men som sagt, det är inte slut än.

David hade funderat en hel del på det jag berättat för honom. 
Han gjorde en lång utläggning om att våga hoppa från trampoli-
nen och vad det innebär av osäkerhet, svart vatten nedanför och 
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upptrappande av mod för att kasta sig ut. Vi diskuterade skillna-
den mellan att känna motstånd och vara reserverad. 

David hade formulerat tre frågor för mig att fundera på: 
• Har jag någon känsla för vem den där Guden är som du 

känner motstånd till?
• Var har detta motstånd sitt ursprung?
• Var emanerar din Gudsbild från?

I vår fortsatta dialog om Gudsbilden, där jag framhärdade att 
min Gudsbild finns inom mig, sa David ”men då är det ju du som 
kontrollerar din Gudsbild, det är inte Gud som kontrollerar dig”. 
Ett mycket intressant påstående. För David är det Gud som kon-
trollerar honom. Och han förutsätter att Gud måste vara något 
mer än ett personligt subjekt, en domare och polis som talar om 
när han gör rätt eller fel, en vän som alltid finns vid hans sidan el-
ler en ”external point of reference” som ger mening åt etik, moral 
och kultur. Och då plötsligt kom jag att tänka på min farfar; kyrk-
vaktmästaren med mängder av förtroendeuppdrag i samhället, 
som var känd som genomärlig.  Min minnesbild av honom var 
på de söndagar vi drack kyrkkaffe i deras hem då farfar och några 
män gick in salen för att räkna kollekten. Oj, så betydelsefullt i 
en liten pojkes ögon. Och männen var alltid klädda i mörka kos-
tymer och var allvarliga. Och någonstans där inser jag att farfar 
varit någon form av ”external point of reference” för mig.

Som avslutning frågade jag David om sin egen kallelse och 
fick en lång berättelse. Redan som 14-åring visste han att han vil-
le bli präst. När jag gick därifrån kom jag att tänka på min egen 
längtan att bli präst. En längtan som var mer grundad på längtan 
att tala inför folk, att få folks förtroende i samtal och annat. På 
Kyrkans Grundkurs talade stiftsadjunkten om att jag var för gam-
mal för att antas som prästkandidat. Det kändes både skönt för 
nu behöver jag inte välja längre, men också ledsamt för nu kan 
jag inte välja. Här på St Beuno’s där jag inser att jag inte har den 
där intuitiva kontakten med Gud, inser jag att det aldrig funnits 
någon kallelse att bli präst. Det har snarare varit ytterligare ett 
område där nyfikenheten försökt spränga en gräns. 

Dagens läxa är en fortsättning på passionen: Matt 26:47-56 
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”Jesus fängslas”, Joh 18:12-24 ”Förhöret hos översteprästen. Pet-
rus förnekar Jesus”, Matt 26:57-68 ”Förhöret inför rådet” samt 
Luk 23:1-7 ”Jesus inför Pilatus”.

Idag har det varit en trött dag utan större entusiasm. Efter 
samtalet med David gick jag till rummet och skrev en stund. Sen 
somnade jag och låg och drog mig till 12. Så skönt! Hela för-
middagen regnade det, men slutade som tur var när lunchen var 
uppäten. Så en runda blev det. Jag har inte varit alltför flitigt med 
mina uppgifter idag, men så kan det få vara också. 

Vid lunchen kom David förbi i lunchrummet och gav mig 
några papper, som han tänker kan vara bra i vår diskussion. Det 
var ett nytt förslag på det som kallas ”Vocational discernment” – 
hur jag kan skönja min kallelse. 

Ignatius utgår från två Gudsbilder. Båda kan leda fel. Den ena 
är att Gud hotar eller inte lyssnar på min känsla av frihet och den 
andra är att jag bara utgår från vad jag vill själv utan att ta hänsyn 
till Guds vilja. Men papperet föreslår en tredje väg som kallas 
samarbete. I stället för att ”Jag erbjuder råd till Gud”, eller ”Jag är 
rådgiven av Gud” (lite konstig svenska, men hittar inget bättre), 
så föreslås ”Jag tar råd från Gud”. Detta kallar papperet för ”mel-
lanrösten” och det är där bönen och meditationen ska vara. 

Papperet fortsätter med att det finns tre olika typer av kallel-
se: Den humana (Jag är född), den via dopet och den speciella 
kallelsen. Utöver detta finns det fyra typer av kallelser som kallas 
”fyra typer av liv”. Dessa är målbilder för hur jag ska leva i kallel-
sen: det religiösa livet, prästerskap, att vara gift och det som kall-
las ”consecrated virginity”. En consecrated virginity är en kvinna 
som avlägger kyskhetslöfte, lever ett singelliv och fungerar som 
en lekman i församlingen. Den katolska kyrkan har utöver detta 
insett att man kan leva ensam också. Det är inte en livstyp att 
föredra, oavsett om det är självvalt eller påtvingat. Och som pap-
peret nämner, en änka hamnar i ett oönskat läge när mannen dör, 
för då är hon ju inte gift längre. Fram till för en 30-40 år sedan 
betraktades ett singelliv som en transportsträcka till ett [nytt] äk-
tenskap. Jag ser logiken i resonemanget, men det är främmande 
för mig.

Om jag nu förstår det hela rätt så föreslår papperet att det ska 
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finnas en fjärde typ av kallelse: den personliga. Och jag gissar att 
det är där jag passar in och är anledningen till att David givit mig 
papperet. Den fråga som blir aktuell för den personliga kallelsen 
är: Vilka val har jag som bättre stämmer överens med min per-
sonliga kallelse?

En annan sak papperet föreslår är att i stället för ”Typer av liv” 
bör det heta ”Sätt att leva”, vilket öppnar nya möjligheter. 

Summan av papperet, som jag inte tror att jag gjort rättvisa, är 
att det finns nya sätt att leva idag som inte passar in i mönstren 
från 1500-talet. 

Min tolkning är att papperet är ett försök till en öppenhet att 
anpassa Ignatius övningar så att de stämmer lite mer in i dagens 
sätt att leva och vara. Nu vet jag inte vem som är författare och 
om papperet bara är privata tankar. Men i och med att jag fick det 
av David så känner jag att det finns en öppning för mig att tänka 
som jag gör, trots att det inte passar in i den katolska ignatianska 
mallen. Får se i morgon. 
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Dag 24  

Måndag den 26 augusti 2018

Vilken annorlunda dröm jag haft. Jag äger ett apotek i Uppsa-
la. För att ha detta apotek måste jag ha ett speciellt intyg med mig 
varje dag. Detta intyg måste förvaras i Gävle varje natt. Själv bor 
jag i Stockholm. Detta innebär att jag måste åka från Stockholm 
till Gävle varje morgon för att hämta intyget, åka till Uppsala för 
att kunna öppna apoteket (förmodligen sent), för att göra tvärt-
om på kvällen. Jag räknar ut när jag behöver åka för att inte ham-
na i köer som är så täta i Stockholm under rusningstrafik. Detta 
måste göras varje dag, och jag funderar mycket på hur jag ska 
kunna göra det praktiskt. Vågar jag öppna en dag utan intyget? 
Lite senare i drömmen dyker det upp en limousine som jag åker i. 
Då kan jag äta frukost och middag i den. Sen vaknade jag. 

Mötet med David började med att jag berättade min dröm. 
Han försökte göra en tolkning utifrån vad som kom till honom, 
med det gav mig ingenting nytt. 

Vi ägnade en stund åt vad papperet jag fick igår beskriver som 
den personliga kallelsen. Och jag frågade ”är det där jag är”. Och 
för att sammanfatta vår diskussion: Jag lever ett kristet liv, jag le-
ver enligt kristna värderingar, jag har Gud som en moralisk kod, 
men den där naturliga kontakten med Gud i vardagen, eller an-
nars heller, den har jag inte.

Att leva ett kristet liv och efter kristna värderingar betyder att 
jag har en kärleksfull relation min fru och övriga runt omkring 
mig. Vi spenderar tid tillsammans, pratar med varandra, stöttar 
varandra och så vidare. Den andra dimensionen av att leva det 
kristna livet är att ha den ständigt pågående dialogen med Gud, 
bära Guds ord och leva med Gud nu och in i evig tid. Det handlar 
inte om vad jag gör, utan på vilket sätt bönen finns i min vardag.

Vi går igenom mina reflektioner på de tre frågorna från igår:
• Har jag någon känsla för vem den där Guden är som du 

känner motstånd till? Jag tänker att någon som ska styra 
mig, någon som tar ifrån mig mitt eget ansvar och någon 
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jag inte kan ha ett rationellt samtal med. 
• Var har detta motstånd sitt ursprung? Jag tänker barndo-

men och den utbildning, både som terapeut och Kyrkans 
grundkurs, som jag gått. Till det kommer det jag skrivit om 
på andra ställen kring det egna ansvaret, bland annat de sju 
Ansvarslagarna. 

• Var emanerar din Gudsbild från? Jag tänker dels på de bil-
der jag sett på det lilla barnet som står på knä vid sängen 
och ber ”Gud som haver…”, dels på den Gudstro som fram-
för allt farmor och andra nära släktingar visat. Men också 
alla negativa bilder jag fått med mig under åren på frikyr-
korna och Jesus. 

David börjar sammanfatta det vi kommit fram till hittills. Jag 
har gjort mycket tänkande genom åren och utforskat mycket. Jag 
tryckte på ”knappen” och kom till St Beuno’s. Vad är då nästa 
steg? Är jag villig att ta det? Jag står inför ett val. Gåvan blir att 
ha en personlig relation till Gud, Gud erbjuder mig det. Men det 
är jag som måste acceptera detta erbjudande. ”Mer än så kan jag 
inte göra”, säger David. ”Du måste ta ett rationellt beslut som för 
dig till ett irrationellt ställe”, som han sedan uttrycker det. Jag fat-
tar! ”Och du kan utforska vidare, bland annat på de åtta dagar 
som är kvar på retreaten”. 

Vi kommer överens om att fortsätta som förut, men fokusera 
mer på texterna. Som läxa får jag en hel del att läsa. Luk 23:8-25 
och Joh 13:38-19:16. Hela Jesu process fram till korset. Uppgiften 
är ”vad säger texten till dig?”.

Textmassan i Johannes är diger. Sex hela kapitel varav tre ka-
pitel med Avskedstalet, där Jesus sammanfattar sitt budskap till 
lärjungarna. I John 14:26 står det ”Men Hjälparen, den Helige 
anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt 
och påminna er om allt som jag har sagt er.” Mitt sätt att se Gud är 
som en kraft inom mig, den livskraft jag kallar den Helige ande. 
I Joh 16:16 står det ”En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu 
en kort tid och ni skall se mig igen”. Detta måste ha varit svårt att 
förstå, att Jesus skulle återuppstå. Jag förstår lärjungarnas följd-
frågor. 

Jag har laddat ner Annika Borgs bok ”Inga fler dagar inom 
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parentes”, där hon berättar om hennes pappas död 2005. En un-
derbart fint skriven bok. Jag har läst flera av Annikas böcker. 
Hon beskriver när hon sitter vid pappans dödsbädd, vilket till-
sammans med det jag läser i Johannes, gör att mina tankar går till 
min pappa. Han dog i juni 2006. Vi hade en underbar relation. 
Pratades vid nästan varje dag om allt och inget, men mest om 
livet. Upplevelsen och saknaden av honom blev så stark när jag 
gick där med två texter i mitt huvud. Ett tag tänkte jag att det 
kanske skulle kunna fram något behov av att sörja honom extra 
mycket just i stunden. Men det blev bara fina minnen som kom 
fram och en känsla av ömhet. Vi hade möjligheten att avsluta vår 
relation på ett fint sätt. Jag hann ställa de frågor som fanns i mig. 
Han hade inga svar på frågorna, men det var en lättnad att få 
ställa frågorna. 

Det som tar emot extra i Johannes text är den vanmakt som 
Jesus måste ha känt; slagen av vakterna, gisslad, törnekrona. Det 
står också att det var kallt ute, vilket knappast gjorde det bättre 
för Jesus. Och att höra ”korsfäst honom” från folket utan att kun-
na försvara sig. Förvisso ville han inte försvara sig, han ville ju 
att det skulle gå som det var skrivet, kanske var det en liten tröst.

”Älska varandra” upprepas. Det är ord som fastnar i mitt hjär-
ta. De fanns där tidigare också men blev än tydligare nu. 
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Dag 25  

Tisdag den 28 augusti 2018

Ännu en trög morgon. Sov länge. 
David öppnar mötet att han har tänkt på hur jag på bästa sätt 

ska få ut det mesta av de sju dagar som är kvar. Han föreslår att 
vi avbryter övningarna kring passionen och återuppståndelsen 
för de ger mig inget alla fall, och inriktar oss mer fokuserat på de 
behov jag har. Och som David formulerar – att våga ta sista steget 
och hoppa. 

Jag berättade att jag igår tänkte de resterande dagarna som en 
transportsträcka för att få åka hem, att jag självklart skulle göra 
övningarna och ”producera” ett resultat, med hedern i behåll, till 
David. Och det var precis så som han hade uppfattat mig. 

Han tycker sig ha fått en mycket bra bild av mig och ser att det 
enda som är kvar är att Gud ger mig sista knuffen på trampolinen 
så jag kan dyka i vattnet. Nyckelfrågan är om jag vill det. Eller 
om jag är nöjd med att stå där uppe på trampolinen och titta ner. 
Dörren, som är utan lås, är öppen till Jesus, men jag måste själv 
ta klivet över tröskeln, som David också säger.

Jag berättar om min promenad igår med pappa i tankarna. 
Och de gånger min yngre son varit nära att lämna oss i sin sjuk-
dom som liten. Och andra saker där David ser att Gud finns in 
mitt liv, men jag ser det inte själv. Eller som han uttrycker det: 
”Do I believe that you live a Godly life – YES”, men tillägger 
“There is more to life than this” och syftar på mina berättelser 
och den nöjdhet jag känner idag, men att det finns en gudomlig 
dimension som ytterligare kan höja livet.

Så vägen framåt nu är att jag kommer att få texter som kan-
ske ligger utanför Ignatius övningar men som passar mig där 
jag är nu i min process. Ett sätt att gå vidare är också att prova 
”som-om-övningar”, det vill säga att agera som om jag vore tro-
ende på en Gud, med allt som det innebär, och känna hur det 
känns. Det är en vanlig terapeutisk övning som oftast fungerar 
bra. Mitt som-om-övningsobjekt blir bönen Fader vår, där jag 
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ska läsa och känna ord för ord hur det känns att uttala dem och 
leva mig in i dem. Utöver det kommer David att sms:a mig ytter-
ligare några texter under dagen. 

Under promenaden gick jag och tänkte på det som hänt idag. 
Jag platsar inte på de Ignatianska övningarna. Mitt sätt att tänka, 
eller snarare känna, är fel. Jag är diskad. Får inte vara med. 

Så är jag där igen. Jag tänker fel! Jag är besviken för jag är en 
looser. Det finns en liten känsla av skam, den som alltid funnits 
där jag omgivningen tycker att jag tänker fel. Den där skamkäns-
lan som jag är så van vid sedan jag var en liten pojke och som 
följt mig i livet. Varför kan jag inte bara vara som ”alla andra” och 
hoppa från trampolinen? Men då kommer rationella Lars-An-
ders till min hjälp, med draget svärd och höjd sköld. Du är inte 
alls någon looser. Var stolt över att du tänker på ditt eget sätt. Ing-
en har rätt att döma dig för att du tänker annorlunda. Förresten 
är du nog inte så annorlunda, det finns säkert många andra som 
tänker som du. Och som hamnar i samma grubblerier i motsva-
rande situationer. 

Och den inre rösten frågar om och om igen – Vill du hoppa? 
Jag har inget svar. Räcker det inte med att få titta på? Att prova 
mig fram, utan att binda mig för att hoppa? Och hur gör jag i 
praktiken för att hoppa? Detta är ju ingen trampolin. Finns det en 
Guds strömbrytare bakom örat som jag kan slå på? 

Om det nu är som så att detta med det andliga bara är ett 
nyfikenhetsområde, ett bland andra, vad händer då när jag kom-
mer hem? Har jag på något sätt utlovat något resultat, medvetet 
eller omedvetet, som gör att någon kommer att bli besviken på 
mig? Det kan ju vara så att när jag kommer hem konstaterar jag 
att - Jaha, nu vet jag mycket om detta med andlighet, men vilket 
är nästa område att utforska? Har jag gjort mig själv besviken? 
Har jag varit på en utflykt i Guds absoluta närhet utan att träda in 
däri? Är David besviken för att han inte lyckats med mig, få mig 
över gränsen?

Så börjar jag vända på resonemanget. Det kanske är min skyl-
dighet som människa att prova gränsen för min andlighet, kan-
ske en rättighet att göra det. Jag skulle nog vilja gå ett steg till, det 
är en gåva att ha fått göra denna resa i andligheten. En resa för att, 
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framför allt, utforska grunden i min kristna kulturella bakgrund. 
Nu när jag har all tid i världen. Det kanske är så att det har varit 
Guds mening och agenda att få mig att acceptera den jag är, i alla 
mina delar, och framför allt vad gäller min relation till Gud. Vi 
har koll på varandra, men på vårt sätt.

Ytterligare en kommentar från min inre räddare. Jag kanske 
inte alls ska ta beslutet att hoppa, för då försvinner kanske den 
spänning som finns kring valet och beslutet att hoppa. Detta sagt 
utan att ha en aning om vad som händer om jag nu skulle ta be-
slutet att hoppa.

Samtidigt är jag mycket tacksam för Davids vilja och förmåga 
att anpassa sig efter mina förutsättningar. Och hans sätt att ut-
trycka sig skapar inga negativa vibbar eller skam hos mig. 

Men jag har sex dagar kvar. Får se vad som händer. 
Så var det då texterna jag fick via sms: Matt 6:9-13 ”Fader vår”, 

1 Kung 19:11-13 ”Ett stilla sus”, Hes 37:1-14 ”De förtorkade be-
nen får liv” och Rom 5:12-21 ”Adam och Kristus”.

En första reflektion när jag får texterna och läser igenom dem 
är vilka olika startpunkter David och jag har. För honom betyder 
texterna så oerhört mycket. Hans mångåriga kunskap och sätt att 
leva gör att han tycker att texterna passar mig för reflektion. När 
jag läser dem så är det spännande och ibland dramatiska händel-
ser som det berättas om. Men den där djupa innebörden finns 
inte hos mig. Nu är vi visserligen överens om att jag inte behöver 
bli överlycklig för alla texter, men i alla fall. 

Den text som direkt finns med mig är Fader vår, samma fader 
vår som finns inuti pärmen i vår psalmbok. Den fick jag med 
som utantillkunskap i småskolan, och den har alltid funnits där. 
Den nya texten som kom med Bibel 2000 ger mig inte alls samma 
känsla. Så Fader vår har jag gått och läst för mig själv idag. Och 
jag har faktiskt inget problem med den texten. Varje rad speglar 
min egen historia. Och jag ställer upp på dess innebörd. 

Nu ser jag mönstret i Davids textförslag. Alla texter visar på 
effekten om jag hoppar. Jag möter Kristus/Gud. De texter jag tror 
att jag behöver är texter som beskriver min beslutsvånda, att hop-
pa eller inte hoppa. Ska ta upp det med David imorgon. Och, om 
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den finns, var finns den där knappen som gör att jag kan hoppa? 
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Dag 26  

Onsdag den 29 augusti 2018

Häromdagen talade David om det som på engelska heter 
”reaction formation”, på svenska reaktionsbildning. Det är en 
freudiansk term för en försvarsmekanism där man förhåller sig 
till ett ångestskapande stimuli på ett motsatt och överdrivet sätt. 
Det sättet att tänka har fastnat i mitt huvud. Är det det som sker 
i mig, att jag går i försvar i stället för att hoppa. Kan mycket väl 
tänkas att det finns sådana komponenter också. Men först måste 
jag veta vad mitt stimuli verkligen är. Är det att nå Gud, eller att 
få vara nyfiken? 

Morgonens möte började jag med att jag berättade för David 
om vad jag skrev igår. Hans genomgående kommentar var ”Du 
är där du ska vara”. Vad gäller att inte göra alla Ignatius övningar 
så har jag kommit till och med den 18e kommentaren (Ignatius 
inledande kommentarer för retreater). Om jag kommer att kom-
ma till den 20e är oklart. 

David fortsätter: ”Det är inte ett misslyckande. Att fortsätta 
enligt övningarna hade däremot varit ett misslyckande. Övning-
arna ska anpassas. Du har hela tiden varit autentisk och öppen 
för allt och det är det viktiga. Gud har tålamod och forcerar inte. 
Du har gjort en lång resan av förberedelser och står nu vid en 
Y-korsning och kan välja väg när du är mogen att ta det valet. 
Den ena vägen är du välkommen att ta, den som leder dig bort 
från Gud, men jag uppfattar det som så att du har en tendens att 
ta den andra, den mot Gud. Men just nu är din resa pausad. Även 
om du väljer en väg så kan du ta genvägen över till den andra 
senare. Den uppgift du får fundera på är – Vad är syftet/fördelen 
med pausen?”

De andra i gruppen har sin ”tombday” imorgon. De ska på 
olika sätt genomlida motsvarande påskdagen, när Jesus är död 
och innan någon vet att han ska uppstå igen. Den dagen passar 
inte min process så jag får en egen repose-dag. Förmodligen blir 
det en långpromenad till Rhyl 12 kilometer bort. 

Dagen förflöt utan allt för stor energi. Det känns som om jag 
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gjort mitt här, även om jag naturligtvis ska ta resten av tiden på 
allvar. Jag tänker på uppmaningen de första dagarna – det kan 
vara i 59:e minuten det händer. 

På kvällens mässa fick jag en lapp av David med åtta texter 
som kan vara användbara: 1 Kor 13:8-13 ”Vägen framför andra: 
Kärleken”, Mark 10:46-52 ”Den blinde Bartimaios utanför Jeriko 
botas”, Joh 1:35-39 ”De första lärjungarna”, Matt 13:4-9 ”Liknel-
sen om sådden” och Matt 13:18-23 ”Tolkning av liknelsen om 
sådden”, Matt 19:16-30 ”En ung man som ägde mycket”, Vish 3:1-
4 ”De rättfärdigas hopp”, 1 Sam 3:1-21 ”Herren uppenbarar sig 
för Samuel” samt Hos 2:19-23 ”Herrens kärlek till de trolösa”. 
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Dag 27  

Torsdag den 30 augusti 2018

Det här med att fylla 65 har visat sig vara betydligt viktigare 
än jag tänkt mig innan. Det är verkligen en existentiell milstolpe 
i livet. Nu är jag pensionär på riktigt, med allt vad det innebar i 
den lilla pojkens fantasi på 60-talet. Man är gammal, nästan död. 
Överrock och hatt. Och inte prata med barn utan till barn. Det 
där med hatt stämmer ju, men inte det andra. Men ändå finns 
bilderna kvar i mig. Vad finns kvar av livet? Hur länge tänker 
kroppen orka? Att jag inte orkar lika mycket som tidigare har jag 
ju märkt. Hörapparat har jag redan. 

Jag har talat med frun på telefon lite då och då under dessa 
veckor, för att fylla på, så att säga. Och är det något som betonats 
inom mig så här långt så är hur viktig kärleken är till henne. Och 
att vi nu har all tid att vara tillsammans, göra saker, upptäcka 
saker, inte snåla och se till att leva. Och ta vara på den tid vi har 
kvar. Och den tiden kan vara alltifrån ”plötsligt händer det” till 
kanske 30 år. Vem vet? Ja, möjligtvis han där uppe. 

I går på mässan reflekterade jag över hur det kan kännas att 
vara djupt troende. När församlingen kommer in i kapellet dop-
par de fingrarna i skålen och gör korstecknet, för att sedan knä-
böja mot altaret innan de går och sätter sig. Alla runt omkring 
mig sitter djupt försjunkna i ritualen. Det är fint att se på vilket 
sätt de på olika sätt tar emot nattvarden, eller Jesu kropp och blod 
på riktigt som det är för dem. Det inger ett sådant lugn i rummet. 
Ritualernas fasthet skapar en rytm som i sig skapar ett förutsäg-
bart lugn. Och nu har jag börjat kunna landa i detta lugn, genom 
att tömma mig på tankar och bara finnas. Det har tagit mig en 
månad att koppla bort huvudet i mässan och bara finnas där. 

Min spontana repose-dag blev en skön promenad på 12 kilo-
meter till Prestatyn, en badort vid havet och den närmaste staden 
härifrån. När jag åkte hit passerade tåget Prestatyn och jag såg en 
oerhörd mängd stationära husvagnar eller ”static caravans” som 
de kallas här. Alla lika och uppradade kilometervis utmed kus-
ten och fungerar som sommarstugor. Jag satt ett bra tag nere vid 
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havet och bara tittade på alla stränder och livvakter och annat 
som hör en badort till, för att sedan gå tillbaka till stadskärnan. 
Det var ingen rolig upplevelse. Mycket bedagad. Egentligen bara 
en gata, några hundra meter lång. Det blev en biffstek på en pub 
med fet pommes till lunch. Jag fattar inte att jag beställer in sådan 
mat när jag vet inom mig att denna typ av köttbitar inte passar 
min smak längre. Men det finns en längtan till den matupplevelse 
jag kände förut, innan smaksinnet började förändras. Invid järn-
vägen fanns ett nytt affärskomplex kring en stor parkering. Jag 
gick in där för att få en kaffe på maten. Caféet låg en trappa upp 
bland damunderkläderna på Marks & Spencer. Det var mycket 
högljutt så jag gick därifrån och tog en taxi tillbaka till St Beuno’s. 

Väl tillbaka hade värmen återkommit. Jag satte mig utanför 
huset med dalen framför mig och fick min kaffe på maten. Helt 
plötsligt hörde jag en bil som gasade på. Det var bonden som 
kom med sin jeep på ängen med två hundar framför sig. Den ena 
är vuxen medan den andra är en liten valp, men fasen vad fort 
den kan springa den också, även om den knappt syntes i gräset. 
Korna fångades in och gick, med viss protest i stegen, mot lagårn. 

När bibeln var hämtad läste jag i solen igenom de texter jag 
fått av David. Även om det är en repose-dag så ska övningarna 
göras. Nu känns det som om David börjat hitta texter som talar 
till mitt hjärta på något sätt. Fyra av texterna ska jag titta lite när-
mare på. 

Den första är 1 Sam 3:1-21 ”Herren uppenbarar sig för Samu-
el”. Herren ropar på Samuel som inte förstår förrän tredje gången, 
men blir sedan Herrens profet i Israel. Denna uppvakningspro-
cess som sker under en natt, gör att jag kan känna med Samuel i 
hans tro att det är Eli, som han bor hos, som ropar. Att det skulle 
vara Gud finns liksom inte på kartan. 

Den andra är Matt 13:4-9 ”Liknelsen om sådden” och Matt 
13:18-23 ”Tolkning av liknelsen om sådden”. Tankarna som snur-
rar här är om jag är vägkanten, en stenig häll, en tistel eller om jag 
är den goda jorden. Enligt texten är det bara i den goda jorden 
som jag kan gro på ett bra sätt. På de andra underlagen ”kommer 
den Onde och snappar bort det som blivit sått i min hjärna”. 

Den tredje är Matt 19:16-30 ”En ung man som ägde mycket”. 
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Vad är det jag har för mycket av? Jag är inte villig att ”gå och 
sälja allt och ge till de fattiga”. Men med tanke på att ”äga” också 
kan åsyfta kunskap, erfarenheter och annat så blir texten mindre 
tydlig.

Och det fjärde är 1 Kor 13:8-13 ”Vägen framför andra: Kärle-
ken”. Det är här det står ”Men nu består tro, hopp och kärlek, och 
störst av dem är kärleken”.
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Dag 28  

Fredag den 31 augusti 2018  

Vecka 4 ”Återuppståndelsen”

Denna dag blev lite avslagen. Det känns som om jag går lite 
på tomgång. Vid morgonmötet med David fick jag några texter 
till att betänka. Jag fick också en bok till låns. En bok där en eng-
elsk reporter intervjuar ett antal mer eller mindre kända personer 
som råkat ut för trauman, eller som av andra skäl tagit den andli-
ga vägen. Jag har läst de två första kapitlen.

Nu är det fyra dagar kvar av övningarna. Övningar som jag 
inte är en del av längre. David sa idag att det är sällan som han 
fått jobba så mycket som med mig. Normalt har han ett manus 
att följa, om än ganska flexibelt. Men jag ligger tyvärr utanför det 
manuset. Så är det.

Det verkar som att det finns vissa olikheter mellan olika ver-
sioner av den katolska bibeln. De benämningar som finns i den 
jag har på rummet stämmer inte helt med den som David använ-
der. För att inte tala om min svenska bibel. Några av de böcker 
som finns i hans bibel finns inte i den protestantiska så det är lite 
pyssel att förstå vad det är jag ska läsa. I Davids katolska bibel 
finns dessutom alternativa numreringar på verserna, vilket också 
skapat en del missförstånd. 

Sedan några kvällar har jag på mässan läst Fader vår när de 
läst Our Father. Det känns helt ok att läsa högt för mig.

Men mest börjar jag längta hem. Eller i alla fall till de två av-
slutande dagarna när vi är i grupp och får tala med varandra igen. 
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Dag 29  

lördag den 1 september 2018

När jag anmälde mig till St Beuno’s i vintras kändes septem-
ber som en eon långt bort. Och nu är jag där. 5 dagar kvar innan 
hemfärd. Och känslorna svallar fram och tillbaka.

Så sitter jag här tidigt på morgonen igen. Kaffe och yoghurt 
bredvid mig. Och en konstig känsla i kroppen. Vad skulle jag hit 
och göra? Presteraren i mig har inte lyckats. Jag är van att lyckas 
med det jag ger mig in på. Men denna gång har jag tagit mig vat-
ten över huvudet. Jag hoppar mellan känslan av att vara besviken 
och att intala mig att jag lärt mig en massa på vägen. Ja, men 
självklart lär jag mig en massa och får en massa erfarenheter, men 
det var ju inte därför jag åkte hit. Jag åkte hit för att lära känna 
Gud. Nej, det gjorde jag förresten inte, jag åkte hit för att se om 
jag ville lära känna Gud. Och jag vet fortfarande inte vad jag vill. 
Att jag dessutom har fått insikt i hur min hjärna fungerar gör mig 
inte mer säker på något sätt. Är hela min världsbild bara struk-
turer byggda på nyfikenhet? Hur blir detta i terapirummet med 
mina klienter? Är jag tillräckligt empatisk, eller lyser strukturer-
na igenom? Möter klienterna mina känslor, eller … ? De flesta 
klienter kommer ju tillbaka många gånger, så något måste de väl 
få med sig. 

Usch, en sådan trist morgon att vakna på och ifrågasätta hela 
mig. Den spontana känslan just nu är att jag inte ska hålla på 
med kyrkan alls och inte klienter heller. En terapeut som inte kan 
koppla ihop sina känslor med hjärnan för att sedan kunna ha en 
dialog med Gud, på ett sätt som andra stipulerar, kan inte göra 
mycket nytta. Tidigare har jag ju funderat över om jag ska fort-
sätta vara terapeut i höst. Är dessa mina negativa tankar viktig 
input till det beslutet, eller är det bara trista morgontankar som 
försvinner så fort solen går upp? Och kyrkan vill inte ha mig som 
volontär. Vill jag ens vara volontär nu när allt kommer omkring, 
eller är det bara ett paniskt sökande efter ett sammanhang där jag 
blir ianspråktagen? 

Vad händer om jag inte blir ianspråktagen alls någonstans. 



144

Dör jag då? Den spontana känslan är att jag gör det. Och då är 
väl det lika bra. 

Samtidigt så brukar jag berömma mig för att ha sådan stor 
tillit till att saker kommer. Och hittills har det gjort det. Men så 
finns rädslan bakom som säger att det kanske inte kommer att 
komma något. Vem är Lars-Anders då? Ingenting? En Lars-An-
ders som inte får vara med i ”gruppen” vilket skapar skamkäns-
lorna. En Lars-Anders som blir avvisad. Finns det något värre? 
Som inte blir tilltrodd. Tilltrodd för den han är och det han kan. 

Jag försöker fokusera på uppgiften idag. Den innehåller bland 
annat Matt 7:1-23 ”Döm inte. Gå igenom den trånga porten”. I 
denna text finns bland annat raden ”Varför ser du flisan i din 
broders öga, när du inte ser bjälken i ditt eget”. Ett bevingat ord 
som jag hört under min uppväxt, utan att kanske helt förstå. Just 
nu ser jag bara bjälken i mitt eget öga.

Under dessa dagar har jag undrat för vem bibeln är skriven? 
För de som redan tror, de som har en dialog med Gud eller för 
oss andra. Självklart är svaret för alla. Det jag har problem med är 
alla dessa liknelser och alla dessa symboliska ord. Jag ges ju verk-
ligen möjlighet att tolka det mesta utifrån mina egna syften, men 
det skapar också en oklarhet i tolkningen. Speciellt som det finns 
vedertagna tolkningar som anses riktiga. Under Kyrkans grund-
kurs förra året läste jag några grundböcker i exegetik, läran om 
den metodiska uttolkningen av bibeln. Jättespännande att förstå 
hur bibelns texter kan tolkas utifrån det sammanhang de skrevs 
för 2000 år sedan och tidigare. Men att därifrån dra slutsatser på 
detaljnivå i dagens liv förstår jag inte. Kärleksbudskapet och de 
allmängiltiga levnadsreglerna finns där och kommer att gälla så 
länge människan finns till som varelse. 

Om jag återgår till Matteustexten ovan så står det ”Be så ska 
ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Ty den som 
ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bul-
tar skall dörren öppnas”.

Jag har skrivit det många gånger tidigare, men ju mer jag läser 
texterna så inser jag att jag inte kommit till St Beuno’s för att hit-
ta Gud, utan för att förstå. Det som jag betraktar som min Gud 
finns inom mig. Förhoppningsvis märks det genom att jag för-
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söker leva som en kristen människa utifrån kristna värderingar. 
Och att jag accepterar att jag är en människa med de brister de 
innebär.

Tanken går tillbaka till bergssidan i Åre på hösten för några år 
sedan då jag fann min livs mening – att vara Lars-Anders. Något 
annat kan jag inte vara, och att vara Lars-Anders är det jag är bäst 
på.

Det var ju inte så uppiggande att vakna på denna sida. Jag tror 
att jag går och lägger mig igen ett tag. 

Vid frukosten fortsatte mina missmodiga tankar. Jag har inget 
behov av att leta efter Jesus. Jag är trygg där jag är. Jag kan inte 
förstå att Jesus skulle ha något att erbjuda som jag behöver. Att bli 
en dela av Jesus är inte min grej. Full respekt för att andra tänker 
annorlunda, men så tänker jag. Den kraft jag har inom mig är 
full nog. Om jag sedan kallar den för Gud, Helige ande eller nått 
annat är inte det viktiga, bara kraften finns där. Jag kan inte se det 
som ett självändamål att ha en dialog med Gud, eller att anamma 
ett synsätt som inte stämmer med mitt hjärta. Allt eftersom jag 
skriver detta vid frukostbordet i min slitna anteckningsbok som 
lider mot sista sidan, så väcks någon form av aggressivitet inom 
mig. Vem är jag som utsätter mig för denna prövning, samtidigt 
som jag är väl medveten om att det är priset för min nyfikenhet.

Min tro ryms inom Svenska kyrkan, så den vill jag även fort-
sättningsvis vara en del av, sen är det en helt annan sak hur aktiv 
jag kommer att vara. 

Mötet med David förbättrade min dag lite. Först av allt klara-
de vi ut att Höga visan i bibeln kan heta både ”Song of Salomon” 
och ”Song of songs” i den katolska bibeln. Utöver det så särskilde 
vi två andra böcker som låter nästan lika och bara finns i den 
katolska bibeln. Varför detta är intressant? För att jag fått bibelre-
ferensen som jag inte hittat. Så nu hittar jag äntligen det jag ska 
hitta, om än lite sent i processen.

Jag berättade kort om min morgon och de dämpade tankar 
som kommit på pränt. Och David uttryckte sig så här (min sam-
manfattning):

”Du är så nära som det bara går. Och det handlar inte bara 
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om att ändra terminologi, att använda Gud och andra termer, 
utan det handlar om att du saknar relationsaspekten. Jämför med 
din kärlek till din fru. Du älskar henne av hela ditt hjärta och 
bär henne med dig, men ändå är hon helt separat från dig. Det 
är som när du blev kär i henne. Du är inbjuden av treenigheten 
som är det eviga livet. Att dela Gud och bli en del av Gud. Du är 
inbjuden till Gud, som väntar på ditt medvetna svar. ”

David fortsätter sedan ”Du är en utpräglad relationsmännis-
ka, men inte mot Gud. Och det är nog som du säger själv att du är 
rädd att förlora kontrollen över din verklighetsuppfattning. Det 
Gud kräver är att du ’surrender your autonomy’, överger din au-
tonomi/självständighet.”

Jag håller med om allt detta. Vi har talat om allt tidigare, även 
om han sammanfattar det bra. Problemet är bara att jag inte vet 
vad jag vill.

När jag berättar om att jag känner mig lite misslyckad, konsta-
terar han att ”du har gjort ett stort arbete, du är där du ska vara” 
och att ”du har absolut ingen anledning att känna misslyckande 
eller skam.”

Så hur blir då de sista tre dagarna av övningarna för mig? Jag 
ber att få övningarna för Återuppståndelsefasen som de andra är 
i nu, och göra dessa på mitt sätt, vilket gör David glad, för han 
säger att han uttömt sina idéer för mig. På det sätter får jag hela 
processen klar för mig, vilket kanske lindrar känslan av besvikel-
sen en del.

Så det jag har att göra idag är att fortsätta läsa boken jag fick 
låna igår, och följa med i Återuppståndelsefasen.
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Dag 30  

Söndag den 2 september 2018

En ny dag. Och en bättre dag. Sovit i åtta och en halv timme. 
Inga låga tankar. Näst sista dagen för övningarna. I går eftermid-
dag fick jag en kopia på övningarna för sista veckan, Återupp-
ståndelsen. Och det är väl bara att konstatera att jag är där jag 
är, när jag läser övningarna. ”Vi ska be för att Jesus egen glädje 
och lycka ska smitta av sig på oss” står det. Och självklart kan jag 
känna det, men kanske inte delta i det så att hela kroppen rister. 
Vi ska stå tillsammans med ”Gud, änglar och helgon” och glädjas. 
Jag ber om ursäkt men det är inte min referensram. Och jag har 
svårt att föreställa mig den. 

Det blev ett kort möte med David idag. Han hade sovit dåligt 
och gäspade mycket, och jag hade inte mycket att berätta. En kort 
redogörelse för den lågmälda dagen igår, då jag inte ens öppnade 
bibeln för att läsa texterna, och så fick jag ett nytt papper med 
Återuppståndelsen dag 3. Det var allt. 

Under promenaden började jag fundera på hur pass jag har 
följt de strikta reglerna som proklamerades de första dagarna. 
Tystnad förstås. Ingen kontakt utifrån. Ingen sidolitteratur. Var 
det något så skulle det förmedlas via, i mitt fall, David. Vi för-
väntades verkligen vara som i ett slutet kloster. Jag såg fram emot 
denna utmaning. De första 14 dagarna gick det hyfsat. Jag gjorde 
mina övningsuppgifter så gott jag kunde, vilket inte var tillräck-
ligt då jag inte fick någon kontakt med Gud. Och sakta, i och med 
att jag inte märkte något direkt resultat, så mattades min tillit till 
processen, och jag ”förslappades”. I alla fall vad gäller övningar-
na. De blev gjorda men inte lika grundligt som förväntades. Vad 
gäller mina tankar om min religiositet och hur jag fungerar så 
har dessa gått på högvarv hela tiden, vilket bland annat synts i 
det jag skrivit. 

När David föreslog att jag inte skulle vara med längre i öv-
ningarna så försvann de mesta av inspirationen, men i skrivandet 
kom desto mer inspiration. Jag ville förstå vad det var som hände 
med mig.
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Hade jag nått längre om jag verkligen hade levt som en munk 
på det sätt som angavs i början på retreaten? Jag vet inte, kanske, 
kanske inte. David sa någon dag att jag var en utpräglad rela-
tionsmänniska. Som sådan tror jag att jag har svårt att gå i kloster, 
om än för en kortare tid. Självklart hade jag varit mer motiverad 
om jag upplevt de efterfrågade resultaten. Nej, jag skulle inte ha 
pallat ett munkliv. 

I många år har jag varit intresserad av klosterliv och varför 
en person väljer att gå i kloster. Jag har läst en del böcker skriv-
na av dem som tagit steget. Den fråga jag formulerat och utgått 
från är ”Går jag från något eller till något” när jag tar steget och 
blir novis. Jag kan tänka mig att det framför allt måste finns en 
dragningskraft, att ”gå till något”, men kan också tänka mig att 
det innebär för en del att ”gå ifrån något”, något som man väljer 
att inte hantera eller inte kan hantera, och då blir klosterlivet ett 
lämpligt nästa steg. Men som en nunna sa en gång när vi talades 
vid, om inte ”går till” är övervägande kommer detta att märkas i 
de samtal abbedissan har med novisen och då kommer det inte 
att bli aktuellt att avlägga löftena.

Min nyfikenhet dristar sig till att tänka: Om det skulle göras 
en undersökning kring alla som gått i kloster och avlagt sina löf-
ten, skulle det då finns det några likheter mellan dessa personer? 
Till exempel drivkrafter, längtan eller farhågor? 

Så skulle jag efter detta kunna tänka mig att gå i kloster en 
kortare (1-2 år) eller längre tid. Och svaret måste bli ett tydligt 
nej. Och det handlar inte bara om löftena om lydnad och avhåll-
samhet. Jag är beroende av min frihet, på det sätt jag vill ha den, 
både i att tänka och att göra utan att fråga någon prior. 
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Dag 31  

Måndag den 3 september 2018

 Sista dagen för övningarna. Skönt. Det har känts lite kon-
stigt att inte vara med på riktigt.

I går på mässan läste jag Fader vår högt igen. Alla läser Our 
Father högt så mina ord hörs inte i mängden. Möjligtvis kan Gud 
urskilja min ord. Det känns bra. Känslan tar mig tillbaka till tiden 
som barn. Välkänt och trygghet. Det kanske är så det ska vara.

David är dålig idag så eventuellt blir det ett slutmöte i efter-
middag. Då har vi träffats nästan varje dag i enskilt möte sedan 
3 augusti. 

I går kväll pratade jag en stund med frun och blev påmind om 
den energi som finns hemmavid. Det växte någon form av stress 
och irritation när jag hörde om vardagens normaliteter. Här på 
St Beuno’s står ju tiden nästan stilla och jag har kommit ner i 
ett mycket lugnt tempo. Dagarna har sin gilla gång. Uppgifterna 
och skrivandet tar sin tid, promenaderna sin och maten. Det har 
tuffat på. Och så blir jag påmind om energin i Stockholm. Första 
spontana impulsen är att jag inte vill tillbaka. Men som Roger, Di-
rectorn, sa första dagarna, den brusande motorvägen A55 finns 
nära oss som en påminnelse om livet utanför. På repose-dagarna 
när jag varit i angränsande städer har jag klarat en stund och varit 
nyfiken, men sedan har ljudet och mängden folk blivit för mycket 
och jag har jag längtat tillbaka till lugnet vid St Beuno’s. Jag får 
se dessa sista tre dagar som en upptakt till det verkliga livet när 
jag landar på Arlanda. Men jag ser inte fram emot det. Frun ser 
jag mycket fram emot att träffa, men hur ska jag kunna hitta ett 
tempo hemma som jag mår gott av? Men, för att vara realistisk 
så kommer jag nog ganska snart upp i varv igen. Och då talar 
jag ändock om ett varv som är långt mycket långsammare än det 
varit innan jag började trappa ner på jobbet för ett antal år sedan.

Så var sista mötet med David klart. Idag hade han tydligen 
kryat på sig. Blicken var klar och han hörde vad jag sa. 

Sista kapitlen i boken, som jag skissat på ett tag, blev också 
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en bra sammanfattning för våra träffar. Jag läste högt. David be-
rättade avslutningsvis att dessa veckor här på St Beuno’s bara är 
starten på ett nytt förhållningssätt till Gud. Nåden kan komma 
veckor eller månader efter att jag åkt hem. Och så berättade han 
om hur det är att leva i Ignatius anda (charism). Det är fyra saker 
han råder mig att göra. 
• Alltid agera som om Gud fanns vid min sida. 
• Göra en morning offering. Jag tolkade det som en morgon-

bön. Han skulle ge mig ett papper med en tydligare beskriv-
ning. 

• Alltid ha en ”discerning attitude”. Gud arbetar hela tiden 
inom mig, och min uppgift är att ständigt försöka förnimma 
det. 

• Göra den så kallade examen varje dag. Jag har i början av 
boken beskrivit examen. Men för att förenkla det så skall jag 
fundera på vad jag gjort idag som jag vill be om ursäkt för, 
det kan vara både tankar och gärningar; vad jag vill tacka 
för idag, vilket kan vara möten, ord, eller vad som; och vad 
jag önskar eller vad jag vill vara extra medveten om ska 
hända. 

För att sammanfatta det vill han att jag ska vara öppen för nya 
möten med Gud.
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Tisdag den 4 september 2018

Idag har vi gått ur tystnaden. Så skönt, men ändå inte. Jag är 
kluven. 32 dagar i tystnad är långt, men det smakar mer. Frukos-
ten var tyst, men när vi träffades i konferensrummet var det prat 
igen. 

Nu har vi två dagar framför oss med samtal i gruppen. Star-
ten var ett ”Välkommen ut ur tystnaden”. Vi fick ett papper med 
utvärderingsfrågor. Frågorna var till för vår egen självreflektion. 
Exempel på frågor är: Vad har jag fått, släppt och vad har helats 
inom mig?; Hur ser mina mönster ut i tröst och övergivenhet?; 
och Vad har jag lärt mig när jag följt Jesus i passionstiden?.

Vi var några som gick och satte oss i matsalen för att ta en för-
middagskaffe. Vi var ensamma och fyra veckors tystnad gjorde 
att vi började prata intensivt. Fler kom in i matsalen och tittade 
på oss. Till slut kom en kvinna och påminde oss, på ett mycket 
vänligt sätt, att de andra är i fortsatt tystad. Lite skamfyllda åter-
gick vi till våra frågor, i tystnad vi också. 

Under det att jag satt och skrev mina svar, kände jag hur en 
spänning släppte inom mig. Så lång tystnad för att leta efter en 
Gudsrelation. Och sedan kom den stora tröttheten. Jag blev för-
vånad över hur kroppen kan reagera. Efter lunch började jag gå 
uppför berget på promenaden, men benen var som sirap. Jag vän-
de om, gick till rummet och sov middag istället. 

Eftermiddagen var en utvärdering av processen i sin helhet. 
På klisterlappar skrev vi våra upplevelser och satte upp dessa lap-
par på tavlan där hela retreatprocessen fanns (Se bilagan sist i 
boken). Det var också ett sätt att visa vår gemensamma strävan.

På kvällen var vi bjudna på barbecue i trädgården. Mycket 
trevligt och solen fanns där om än att graderna inte var sommar-
grader längre. 
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Onsdag den 5 september 2018

Näst sista dagen är här. På förmiddagen gjordes en genomgång 
på en timme av vilka av Ignatius principer som ligger bakom den 
resa vi gjort. Bland annat vad Ignatius menar med ”discernment 
of Spririts”, hur man kan skönja Guds ord i sig. Discernment har 
ju varit en ledtråd dessa fem veckor. Att skönja Guds tilltal. 

Innan lunch blev det också en genomgång för vad den ”femte 
veckan” innebär. Det var i stort sett en repetition av vad David 
berättade för mig den sista gången. Under dessa två pass var mitt 
huvud så pass välmatat och trött att det var svårt att hänga med. 

Något som kom upp här, och som jag kommenterat tidigare, 
är Guds vilja i förhållande till de lydnadslöften som jesuiterna av-
lägger. Det blev en lång utläggning om de val vi gör. Tar vi alltid 
den enklare vägen? Finns det förnuft i våra val utan att Gud är 
med, eller är det Gud som är förnuftet? Om en överordnad säger 
till en jesuit att denna ska göra något, så måste hen göra det. Jag 
har tidigare skrivit om Davids önskan om att få stanna kvar i Syd-
afrika, men hans överordnade ville annorlunda. Detta rationali-
serade David med att det var Guds vilja. I dag kom ytterligare en 
aspekt fram och det är att Gud ofta vill att vi ska ta den svåraste 
vägen, för att efterlikna Jesus kamp på korset. Om jag nu förstod 
detta resonemang korrekt, så blir jag verkligen konfunderad på 
vad Guds vilja egentligen är. 

Efter lunch tog jag en sisa promenad längs min vanliga slinga. 
Jag tänkte på det man ibland säger i fjällen – Du ska akta dig för 
sista åket. Skulle jag gå eller inte? Kommer det att hända mig nå-
got nu när jag går på de smala vägarna och bilarna far fram som 
idioter? Men jag klarade mig. Inte heller stukade jag mig när jag 
gick över ängarna den sista biten. Och tjurarna fanns på en annan 
äng. Tack underbara Clwyd-dalen för ett fantastiskt landskap. 

När jag gick där i solen började helt plötsligt mitt bröst att vär-
ka. Nu hade jag kommit till en punkt där jag kunde släppa fram 
min kärlek och längtan till frun. Under veckorna har jag skjutit 
henne åt sidan, dels för att få ”ro” och dels för att min längtan 
annars skulle ha blivit för stor. Men nu kom den med full kraft. 
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På eftermiddagen blev vi uppdelade i tre grupper och sedan 
var det frågesport. Del 1 var frågor om Ignatius, del 2 var sex 
bilder som vi skulle namnge och del tre var frågor om St Beuno’s. 
Sammanlagt 26. Min grupp kom sist, så vi fick inget pris. Men jag 
fick smaka på andrapriset i alla fall. Det var något som kallades 
Wales-kakor. 

På mässan, som hölls av Roger, fick vi fina avskedsord. I mor-
gon bitti, innan frukost, är det avskedsmässa med David gissar 
jag. Då är det bara vår grupp.
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Torsdag den 6 september 2018

Sista dagen är kommen och det är dags att summera allt jag 
varit med om. 

Det har varit underbart att vara här, få vara en del i atmos-
fären, få känna mina känslor och få äga dem utan att bli tröstad 
vare sig av mig själv eller av andra. 

Är jag nöjd med min vistelse här på St Beuno’s? Ja, absolut. Att 
i fem veckor bara få gå i sina egna tankar och brottas är en gåva. 
Även om jag inte uppnådde Ignatius mål, så har jag uppnått mitt 
mål att hitta min egen relation till Gud. Jag lever ett kristet liv, 
jag lever enligt kristna värderingar, jag har Gud som en moralisk 
kod, men den där naturliga kontakten med Gud i vardagen, eller 
annars heller, den har jag inte. Ännu.

Det känns om jag har varit på ett träningsläger i 5 veckor för 
att förstå hur symboliken i bibeln fungerar, men utan att förstå. 
Jag får behålla min intellektuella Gud. Det är den Gud som talar 
till mig på det sättet som jag kan lyssna till. 

Det kan mycket väl tänkas att jag missat något dessa veckor 
som skulle kunnat lyfta mig än mer, men jag har verkligen givit 
mig själv chansen på alla de vis, och med stort stöd av David. 
Självklart hade jag sett fram emot finalen, denna återuppståndel-
sevecka, men den fick jag med mig till på papper. 

Jag är mycket glad för att jag bestämde mig för att ta hela 
30-dagarsretreaten. Hade jag tagit mindre hade jag lämnat St 
Beuno’s med många frågetecken. Nu är det nästan bara utrops-
tecken jag har med mig. När jag väl stod där på den tänkta tram-
polinen, men inte vågade hoppa, så tänker jag att min nyfikenhet 
kring det ignatianska är stillad. Nu vet jag det jag behöver veta. 
Vad som händer sedan får den ”femte veckan” avgöra. 

Det behov jag kommit fram till att jag har är att jag söker en 
plats där mina tankar hinner ifatt mig, där jag direkt kan notera 
tankarna på något sätt för att sedan kunna vidareutveckla dessa 
tankar via fingrarna på datorn. Platsen får gärna vara under en 
retreat. Jag kan inte tänka mig att åka till en ”öde ö” för att skriva, 
för jag behöver ständig input som gärna ifrågasätter mitt sätt att 
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tänka. På det sättet utvecklas jag, och mina associationer sprutar. 
Vad kommer jag att göra med all min nya erfarenhet när jag 

kommer hem? Hur kommer min relation till kyrkan att bli? Jag 
såg på webben att det är ett nytt upprop till volontärer i hemför-
samlingen. Men det tänker jag inte gå på. Jag har senaste åren 
anmält mig två gånger och sedan mötts av tystnad, så nu får det 
vara. 

Jag har insett att mina snabba associationsbanor är ett pro-
blem för mig när jag ska sitta 60 minuter och bara vara koncen-
trerad på en sak. Jag har lyckats med det några gånger, men att 
göra det många gånger om dagen är mycket svårt. Speciellt som 
jag inte ser att ansträngningen är mödan värd. 

Det var inte meningen att jag skulle bli präst har jag kommit 
fram till, och det känns skönt idag. Jag har alldeles för svårt att 
ta till mig budskapet kring många saker inom teologin för att på 
ett trovärdigt sätt kunna förmedla det utifrån mitt hjärta. Präst 
ska man inte vara via hjärnan enbart, tänker jag. Likadant gäller 
mina tankar om att bli andlig vägledare i Stockholms stift kom-
mer inte att bli verkliga. Ska jag ge mig på en sådan roll, ska jag 
känna att Ignatius metod är en del av mig, och inte bara ett antal 
styrda steg.

Det har varit spännande att under en längre tid få följa guds-
tjänstlivet på det katolska sättet, se likheter och skillnader med 
Svenska kyrkan. Speciellt att änglar och helgon är så närvarande 
hela tiden.

En sak som jag kommer att fundera vidare på när jag kommer 
hem är de begrepp som vi använder här. Kommer jag att fortsätta 
att använda dem? Jag tänker till exempel på ”Guds plan/agenda”. 
Kommer jag fortfarande att be uttryckligen, eller kommer jag att 
hitta andra former för min relation till Gud?

Det fanns tre frågor jag kom med vid första mötet med David. 
Hur har det gått med svaren på dessa frågor?:
• Vill jag jobba mer, dvs ha klienter? Ja, jag tror att jag kom-

mer att jobba vidare. Andra arbetsuppgifter sinar av naturli-
ga skäl, och mitt behov av att vara ianspråktagen finns kvar. 
Jag tar ett halvår i taget, så riskerar jag inte att stå utan något 



156

att göra i höst.
• Vad innebär det att Jesus dog på korset för våra synder? Här 

har jag inte kommit någonstans alls. Om jag hade kunnat 
höra Guds röst och varit aktiv under ”vecka 4” så kunde det 
ha givit ett delsvar. Men nu blev det inte så.

• Vad är det jag ska ändra på i mitt dagliga liv för att följa 
Guds agenda? Som jag förstått den dialog jag haft med Da-
vid så ska jag inte ändra just något. Det jag saknar, utöver 
det liv jag lever idag, är den dagliga bönen, dialogen med 
Gud. Den dag mina sinnen förmår lyssna på Gud och ha 
denna dialog kanske nya dimensioner i mitt liv visar sig.

Är jag besviken över att jag inte kunnat fullfölja alla övningar? 
Ja, för min grundprincip är att om jag gör något ska jag göra det 
ordentligt. Var det rätt beslut av David att stoppa övningarna och 
ändra inriktning? Ja, för jag hade knappast fått ut något mer av 
övningarna i alla fall. Nu har jag fått tänka till på annat sätt, utan 
att känna mig allt för styrd av övningarna.

Hur ska jag efter detta hitta sammanhang där jag får det tan-
kelugn som en retreat ger, men ändå så att min hjärna aktiveras 
och får igång tänkandet. Och hur kan jag hitta detta i min hem-
miljö så att jag inte behöver åka bort bara för att hitta lugnet?

Vad kommer jag att sakna från St Beuno’s? Ja det är myck-
et. För att nämna några saker: Vyerna över Clwyd-dalen i alla 
skiftande väder och ljussättningar. Den fantastiska trädgården att 
sitta i, för det finns stolar och bänkar precis överallt med alla dess 
olika möjligheter till meditationer/bön. Alla stunder när fingrar-
na skrivit av sig själva på tangentbordet. Gruppen jag varit en 
del av, för även om jag var kritisk i början så har gruppen betytt 
mycket. Jag har upplevt det många gånger tidigare på retreater att 
trots tystnaden, eller kanske tack vare tystnaden och att vi inte 
interagerar alls, så blir gruppen desto viktigare. Alla dessa engel-
ska och amerikanska dialekter som verkligen förgyllt våra samtal. 
Samt all tankeväckande input och dialog jag hela tiden fått från 
David. 
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Slutord

Strax går taxin till tåget. 
Och apropå knappar – jag kommer att fortsätta trycka på de 

knappar som kommer i min väg för att se vad som händer. 
Världen är full av knappar, som tur är!
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Bilaga: Övningarnas flöde


