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FORORD
I VIA REGIA tar jeg til orde for å ta ubevisste og emosjonelle sider
av våre liv mer på alvor. Drømmer er følelsesladde fortellinger i
forkledning; en livsviktig, sunn og biologisk nødvendig aktivitet som
vår fornuftsbaserte kultur i stor grad fornekter.
Drømarbeid burde inngå som en naturlig del av vår daglige
mentalhygiene, både i våre personlige og profesjonelle liv.
Seriøs drømforskning i vår tid vies ofte de fysiske og nevrologiske
aspekter ved søvn og drøm. Utover det er drøm gjerne forbundet
med terapi, som reduserer drømmer til bare å angå de mer
patologiske sidene ved menneskesinnet.
Å arbeide aktivt med drømmer bygger bro mellom natt og dag og
bidrar til skaperkraft, problemløsning, bedre helse, overlevelse,
forsoning og dypere innsikt. Freud brukte begrepet ”the royal road
to consciousness” om drømmer, derav tittelen VIA REGIA, eller
”dronningveien”, om du vil.
Vi er inne i en bevissthetsrevolusjon som angår oss alle, hvor vår
dyriske design kolliderer med våre mentale konstruksjoner
kraftigere enn på lenge. Religionen tvinger seg inn i arbeid og
offentlighet, naturen snakker høylytt til oss i ordelag vi ikke lenger
kan overse og teknologiene tvinges til å spille mer på lag med
biologisk design. I VIA REGIA utfordrer jeg forestillingen om én
objektiv sannhet på områder av livet som gjelder menneskenes
psyke og kultur. Vi må i større grad innse at vi påvirkes av krefter
som både er dypere og høyere enn de vi våger å erkjenne, men
som styrer oss enten vi vet det eller vil det, både i politikk, arbeid
og privatliv. Drømmene gir oss en gratis inngang til denne typen
bevissthet og erkjennelse.
I en tid med dynamiske og dramatiske omskiftninger,
sammenbrudd og kriser, ressursmangel og økt mobilitet, vil vi i
større grad ty til kraften og budskapet i disse mindre dannede, mer
naturlige og dyriske impulsene som treffer oss, både kollektivtkulturelt og i våre personlige liv.
Mitt råd er: Lytt til drømmene, gjør det ubevisste bevisst og sett lys
på de dunkle emosjonelle kreftene som driver oss. I denne teksten
tar jeg til orde for større åpenhet rundt psyken, særlig i kunnskapsog bevissthetsøkonomiens æra, blant annet gjennom å dele dag- og
natt-boknotater fra to år i eget liv, 1987 og 1997.
Dette er en bok om drøm, og de selvbiografiske elementene er tatt
med i den hensikt å belyse bokens tema.
Å dele egne nakne og rå tekster fra nattens drømmer og
hverdagens emosjoner er mitt bidrag til større transparens og
ærlighet rundt allmennmenneskelige erfaringer. Jeg håper at mine
hinsides beretninger blir forstått som en illustrasjon på at det er en
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forbindelse mellom natt og dag og at drøm må forstås i kontekst.
En norsk kvinne i vår tid drømmer annerledes enn Freuds
viktorianske hysterikere og annerledes enn kvinner i dag tilhørende
andre kulturer enn den vi tenker på som vår etnisk norske.
Om vi forstår drøm som gudenes tale eller naturens språk er
underordnet det faktum at hver og en av oss drømmer – hver natt.
Store spørsmål rundt forholdet mellom biologi, kultur og kjønn er i
søkelyset, og veien om drømmene kan bidra til mosaikken i det
store bildet. Kvinner og menn er ulikt skapt og vi drømmer
forskjellig. Kanskje er det på tide å anerkjenne ulikheter samtidig
med at likeverdet mellom kjønnene styrkes?
Mine dag- og natt-bøker i DEL 2 av VIA REGIA illustrerer nettopp
den ”likestilte” kvinnens dilemmaer forbundet med å skulle prestere
faglig, være synlig i det offentlige rom, jobbe mer enn en kar og
samtidig få barn.
Bokens første del er skrevet i en fagprosa-genre, mens den rå,
primitive og stikkordsmessige dagbokformen i nedtegnelsen av
drømmene er beholdt i de to tidsreisene i DEL 2.
VIA REGIA er en genre litteratur vi kan kalle objektiv mytiskpersonlig. Jeg er både forfatter og leser av egne drømmer idet jeg
husker dem. Jeg er screenwriter med full ubevisst regi, men uten
final cut; faktum er at det er ingen the end i drømfabrikken, bare
nye begynnelser. Drømmene insisterer på sin never-ending-storyproduksjon - med våre sinn som lerret.
Naturen sløser ikke med kreftene når det står om livet. Drømmene
er livsviktige, de utgjør vårt parallelle liv. Noen drømmer ler vi av,
noen tar vi den fulle og hele konsekvensen av, noen ignorerer vi og
atter andre bruker vi som refleksjonsredskap. Å neglisjere
drømmene er som å oppgi halve livet. Drømmene oppstår i en
livssammenheng, i et kontinuum mellom natt og dag.
Personlige drømmer er på ett vis våre felles drømmer, likevel er det
personlig risikabelt å dele dem. Det får stå sin prøve; jeg velger å
unnlate å redigere og forskjønne det originale materialet.
Beretningene fra det hinsidige er å betrakte som et ærlig bidrag til
drømforskningen og til en åpnere psykisk økonomi.
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VIA REGIAS målgruppe
•	
  Mennesker som interesserer seg for drømmenes betydning og
funksjon
•	
  Mennesker med interesse for læring, språk og kultur
•	
  Mennesker som er interessert i bedre å forstå og ta i bruk det
ubevisste (kanskje også kollektivt ubevisste) og irrasjonelle
•	
  Mennesker som er interessert i kognitive prosesser og
bevissthetsforståelse generelt og drømforståelse spesielt
•	
  Mennesker som er opptatt av å søke flere kilder til kunnskap,
innsikt og egenutvikling – der det er kilder til skaperkraft,
overraskelser, dynamikk og levende, dynamisk bevissthet i stadig
emning
•	
  Mennesker og virksomheter som ønsker en bredere tilnærming til
problemløsning og innovasjon i arbeid, læring og politikk

HVA UTGJØR ET MENNESKE?
OG HVEM SKRIVER VIA REGIA?
Jeg, kvinnen som skriver denne boken, ble formelt sett født 28.
september 1952 i andre etasje av et begravelsesbyrå i en liten bygd
i Trøndelag og gitt navnet Rita.
Etter mine grove beregninger er jeg et resultat av en hyrdestund
etter en fest i Ungdomshuset Fram i Fevåg andre juledag året før
mellom Herlof Julian Westvik og Gyda Westvik, født Øvergård.
Slik sett er jeg en enkel pike fra landet som vokste opp på småbruk
og i fjæresteinene. Mitt mest intense ønske fra jeg kunne artikulere
forestillinger om fremtid, var å komme meg ut og vekk for å
utforske verden – for så å komme tilbake; igjen og igjen. Det har
jeg da også gjort.
I et lengre perspektiv er både du og jeg et resultat av en tilfeldig
kobling av aminosyrer en gang i urtiden, dannet av støv kommet til
jorden fra det ytre rom; en uant konsekvens av et stort smell, som
sannsynligvis var en mild utpust, ikke noe BIG BANG. Eller; det kan
jeg ikke vite noe sant om, for partikkelfysikere klarte nettopp etter
sigende å gjenskape en flik av The Big Bang1.
1

Det er vinteren 2009-10. Forsøkene i Large Hadron Collider har
som formål å skape en rekke småversjoner av ”The big bang” for på
den måten å avdekke noen av de største mysteriene i moderne
fysikk, blant annet gjennom jakten på universets aller minste
byggeklosser.
Kilde
TU: http://www.tu.no/nyeteknologier/article241436.ece
Kilde TU: http://www.tu.no/nyeteknologier/article241436.ece
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Kanskje er hver og en av oss frosne sjeler i den globale
oppvarmingens tidsalder (eller er det en istid underveis?); en følge
av et uberegnelig øyeblikk av ubesluttsomhet et sted i kosmos,
sannsynligvis i svarteste Afrika. Pust. Stjernestøv. Aminosyrer.
Tilfeldigheter. Mitokondrier.
I alle fall forekommer det en mystisk forening av et egg og en
sædcelle hver gang liv blir til på naturlig vis. Med antydning til
gjeller i fosterstadiet starter vi på jordelivet, bærende på en hel
verden av utvikling i det dypere minnet. Jeg tror det er derfor fostre
og spedbarn drømmer så mye; hjernen skal laste ned og lagre i
dype og stort sett utilgjengelige arkiver all historie, alle stadier, alle
overlevelsestricks, alt et levende vesen kan måtte trenge i
påkommende tilfeller i neste fase; livet som menneske på en ensom
blå planet.
To hjernehalvdeler blir oss til del – som slett ikke alltid er enige; og
ett hjerte – som i mitt tilfelle sjelden finner hvile. Et finstilt
økosystem med sin egen logikk utgjør meg – helt uavhengig av og
samtidig prisgitt min egen vilje. Vilje? Har kvinnelige trønderske
økosystemer vilje? Det er det ikke ett svar på. De fleste cellene i en
kvinnekropp er ikke-humane, og mer og mindre vennligsinnede.
Alle cellene har en egen vilje og en egen skikk de navigerer etter.
Og det er ikke alltid like forutsigelig hvor det bærer.
DNA-koden er sjefen for all skapelse; eller rettere: det er det vi
liker å tro. Men genene kjemper også sine kamper. Genotyper mot
fenotyper; slik kvinnelig mot mannlig, jord mot himmel, lys mot
mørke, emosjoner mot fornuft etc. Og genene har ikke siste ordet,
viser det seg.
Dette skrivende stykke hunnkjønn er stort sett som andre
hunnkjønn, opptatt av å tiltrekke seg den beste hannen for å sikre
best mulig avkom, deretter opptatt av å sikre avkommets og egne
livsbetingelser – for så å forberede døden.
Vi liker å tro at kroppen er en maskin med reservedeler som kan
byttes ut og at hjernen er en computer. Det er min påstand at vi i
vårt antroposentriske overmot og overdrevne tillit til at
teknologiene kan redde verden neglisjerer det faktum at vi også er
dyr og spirituelle/mytologiske vesener.
For å bøte på dette tilstår jeg at jeg egentlig er en del vampyr, en
del alv, litt neger, litt stjernestøv, noe reptil, en slags edderkopp, et
hjortedyr (alene i skjæringen mellom utmark og sivilisasjon), en
amfibie (på kanten av jord og hav), en stor del flyvende pattedyr
med luften som favorittelement og generelt en glad heks som elsker
å fly.
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I horrorkomedien A VAMPIRE IN BROOKLYN med Eddie Murfie og
Angela Bassett tegnes karakteren Rita, halvt vampyr, med evne til å
drømme sant - og til å male drømmene i dramatiske tablåer. Hun
bærer et rødt langt skjerf og har spisse huggtenner. Det kan jeg
delvis identifisere meg med. Hun kjemper den gode kamp og velger
menneskelivet og Mr. Justice:-) Denne hungeren som rir
vampyrene, den umettelige og livsnødvendige trangen til andres
blod er en fortelling som har resonans i flere enn meg i vår tid, ikke
minst i de mange filmene, fjernsynsseriene og til og med som
kunnskapsfelt i Kvitt eller dobbelt på NRK.
Den raskeste veien til dyp læring i tillegg til drømmene er gjennom
forelskelsen. Å sette tennene i et annet menneske. Men der går
grensen; det er bare vampyrer som suger blodet av sine ofre og
visse typer edderkopper som eter partneren etter parringen. Jeg er
mer finspist, det holder med å kjenne den Andre, og verbet
”kjenne” kan etymologisk bety å ha fysisk omgang med. Edderkopp
er jeg bare i den forstand at jeg er god på nettverk. Og alv er jeg
hver gang jeg når frem til et menneske med livskraft og håp, som vi
trenger mer av. Flyvedrømmene er de mest frydefulle og at hekser
flyr er noe alle vet. Hvor kommer myten om kvinner på kosteskaft
på nattlige luftreiser til Bloksberg fra?
For mitt vedkommende er det å fly frigjørende, frydefullt og erotisk;
kanskje også uttrykk for ren forplantningsdrift. Bloksberg er et
mentalt frirom hvor kvinner samles og alle, både kvinner og menn,
burde unne seg jevnlige lufteturer dit.
Følelser uttrykkes i farger, i drømbilder eller som skrift i kropp.
Når jeg får elveblest (alvenes skrift i kjøtt) er det sannsynligvis en
form for følelser på trykk. Reptildelen av meg er kanskje en
kameleon fra Mali – eller Sør-Afrika, hvor hannen har
fargesprakende brunstforkledning og er full av parringslyst, mens
hunnen – også fargerik, men litt mindre spektakulær – langsomt
går i svart – for å markere avvisning.
Denne spesifikke hunnkameleonen så jeg i et program ledet av
David Attenborough. Den bar på egg for å sikre temperaturen og
komforten til avkommet, og var dermed ikke rede til ny parring.
Slik har jeg også hatt det i mange år – det er ikke nok plass til en
mann i livet så lenge jeg er enslig mor. Avkommet trenger meg og
jeg må jobbe som en hest.
Noen navigasjonspunkter og markerte overganger må vi mennesker
ha. I skrivende stund (som er i 2010) kommer vendepunktet i mitt
lille liv; min datter er voksen og jeg lever igjen som enslig kvinne.
Kanskje har jeg også et snev av varan i min sjels animistiske
cocktailJ. Varanen kan bli opptil to meter og er en av de beste
langdistanseløpere blant reptiler. Den fyller lungene med luft på en
spesiell måte og løper etter byttet i det uendelige. Omtrent slik kan
det fortone seg å jakte på egne drømmer, noe jeg har gjort i ett
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sett siden 1980. Det krever både langdistanse-kondis og
tålmodighet. Og det svarer seg.
Livet kan for øvrig godt forstås som en episode, et meningsfelt
dannet mellom kompliserte frekvenser. Drøm kan i dette
perspektivet forstås som en immateriell mellomverden mellom liv
og død. Som brobyggere bidrar drømmene til konstruksjonen av
den subjektive fornemmelsen av strukturer, symboler og relevanssystemer i våre våkne liv. Om du ikke helt forstår hva disse ordene
kan bety, gjør det ingenting, bare grunn på det. Det gjør jeg stadig
vekk. Noen ord vokser seg til over tid. Det er en god skikk å lese
eller lytte til noe du ikke forstår – hver dag.

Foto: Samtaler med en blind drømtyder og marabout fra Mali,
Gambia desember 2007
The real miracle of individuation and reclamation of the Wild
Woman is that we all begin the process before we are ready,
before we are strong enough, before we know enough; we
begin a dialogue with thoughts and feelings that both tickle
and thunder within us. We respond before we know how to
speak the language, before we know all the answers, and
before we know exactly to whom we are speaking.
Clarissa Pinkola Estes
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”SELV BLIND HEST KAN FINNE KUNNSKAP” er tittelen på en av
mine drømmer – som jeg også har malt.
Hesten møter jeg i en drøm på en fortausrestaurant i Paris, hvor det
vanker mange snakkende dyr. Hesten har ett åpent og ett lukket
øye, men er blind på begge. Den vil ha mitt røde eple, og stikker
mulen resolutt i retning frukten. Jeg advarer mot en liten flik som
har en flekk, men hesten er ytterst følsom og treffsikker og spiser
hele eplet i ett jafs – med unntak av den skjemte lille biten.

Kanskje er hesten en variant av Ambrosia2, som var navnet på en
kvinne som var blind på det ene øyet og søkte helbredelse i et
drømtempel i det gamle Grekenland. Hun lo av kurene som det ble
reklamert for i våken tilstand, men i drømmen ble hun helbredet –
mot en sølv-gris i betaling.
Ble hun virkelig helbredet? Det vet vi ikke.3 Men vi kjenner alle
følgene for menneskeheten av at Eva spiste av kunnskapens tre.

2

Navnet kommer av det greske Ambrosios som betyr udødelig.
Ambrosia var hos de gamle grekere gudenes mat. Sammen med
drikken nektar ga det dem udødlighet og evig ungdom.
3
Lucy Goodison: The Dreams of Women: Exploring and Interpreting
Women's Dreams, April 1996, W W Norton & Co Inc., s. 12
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”I go forth… to forge in the smithy of my soul the uncreated
conscience of my race.” Stephan Dedalus

INNLEDNING
I 1987 begynner jeg arbeidet med en oppdragsfilm for
Ingeniørutdanningsrådet som skal bidra til å øke rekrutteringen til
realfagene blant unge jenter i fedrelandet. Vi er et team som steller
med lyd, lys, kamera, skuespill, produksjonsledelse og redigering;
jeg har manus og regi. I 1982 hadde jeg startet verdens første
kvinneradio, radiOrakel, deretter hadde jeg ledet store
fjernsynsserier på direkten i NRKmonopolets tidsalder. Nå er
ambisjonen å prestere bak kamera – og det på et så komplekst
område som kjønn og fag.
I min studio-leilighet i Kirkeveien i Oslo drømmer jeg frem manuset.
Jeg skriver, sover, tenker, kryster ut essensen i budskapet,
drømmer, leser, skriver, sover, forkaster, tegner storyboard,
drømmer bilder, skriver replikker – og sover. Også i løpet av dagen
sover og drømmer jeg mange ganger under manusarbeidet.
Resultatet er "Str. 38, en fotnote for kvingeniører", som senere får
førstepris i Norge og internasjonal førstepris både i Irland og
Tyskland i klassen for beste pedagogiske film.
Jeg velger dette anslaget av to grunner; for det første er det et
eksempel på drøm som kilde til kreativitet og spot on
oppgaveløsning, for det andre griper det rett inn i ett av bokens
underliggende hovedtema: Hvordan iscenesettes drifter, traumer,
begjær og ambisjoner i et moderne kvinnesinn i likestillingens
tidsalder her nord?
”LO vil det, staten vil det, NAF4 vil det”, heter det i én sekvens av
filmen, etterfulgt av kvinnen i hovedrollen som, mens hun setter et
kryss over kameralinsen med leppestiften, sier ”Men JEG VIL IKKE!”

DRØM OG KJØNN KAN IKKE FORSTÅS ATSKILT
I 2010 sier en forsker5 som har beskjeftiget seg med jenter og
realfag at jenter har andre krav til sitt studiested enn gutter; det
gjelder både kvalitet på undervisningen og utforming av
omgivelsene. Så nå skal det bli ansiktsløftning ved Det matematisk4

NHO het NAF den gangen
Camilla Schreiner, bl.a. gjennom sin doktorgrad og prosjektet Vilje-con-valg,
som er et forskningsprosjekt ved Naturfagsenteret og Fysisk institutt ved Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Bakgrunnen
for prosjektet er den lave rekrutteringen av ungdom generelt og jenter spesielt til
en del realfaglige utdanninger og yrker, særlig matematikk, fysikk og teknologi,
og det relativt høye antallet studenter som ikke gjennomfører studiet.
Målet er uttalt å bedre rekrutteringen og kjønnsbalansen og å redusere frafallet
ved studier i matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT).
5
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naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo; mer lys og luft,
mer fleksibilitet i romløsningene, kaffebar og bibliotek.
Noen spørsmål trenger lang tid på å besvares, eksempelvis
spørsmålet hva manglende interesse for realfag, særlig blant jenter
skyldes. Vi leter fortsatt, selv om forskerne i dette tilfellet, akkurat
som i vår kortfilm, har bestemt den grunnleggende premissen for
svaret, nemlig at flere jenter bør og må rekrutteres til realfagene.
Kanskje må vi tenke både lengre, dypere og mer over den saken.
Det er uunngåelig at en bok om drøm også beskjeftiger seg med
kjønn, både i forhold til seksualitet og forplantning og til arbeids- og
samfunnsliv.
Det er min overbevisning at mannlige forskere vanskelig kan fange
alle sider ved kvinners drømmeliv, særlig drømmer knyttet til
seksualitet og graviditet, våre relasjoner med venninner og mødre,
følelser knyttet til egen kropp i en misogyn kultur og feminine
spirituelle erfaringer. Det er imidlertid mitt håp at vi kan dele våre
erfaringer for bedre å forstå hverandre i kampen, kjærligheten og
dialogen mellom kjønnene.
Kunnskap, sannhet og klarhet ligger ofte dypt inne i oss selv, og er
avgjørende når vi skal foreta vanskelige og viktige veivalg i
tilværelsen. Når vi er modne for det, snakker vårt selv til oss selv i
drømmene, som regel i kodespråk. En kvinne som skriver
betagende om feminisme og spiritualitet er Carol L. Flinders6; ”to
elver som flyter sammen mot den samme sjø”, som hun formulerer
det. De som vet hvem de er og hva de virkelig ønsker, har frihet
både i dette livet og det hinsidige, sier hun – med referanse til
Chandogya Uphanishads7.
Store spørsmål rundt forholdet mellom biologi, kultur og kjønn er
stadig i søkelyset, og jeg tror at veien om drømmene kan bidra til å
utdype mosaikken i det store bildet. Kvinner og menn er ulikt skapt
og vi drømmer forskjellig. Kanskje er det på tide å anerkjenne
ulikheter samtidig med at likeverdet opprettholdes? Hvor er
bærekraften og svakhetene i vår nordiske likestillingsmodell?
Kjønnsaspektet er et gjennomgående tema i hele boken, og det er
mitt håp at både kvinner og menn, kulturkonstruktivister og neodarwinister og lek som lærd på feltet vil interessere seg for hva
drømmene kan bidra med til økt forståelse av oss selv.
6

Carol L. Flinders: At the Root of This Longing: Reconciling a Spiritual
Hunger and a Feminist Thirst, HarperOne; 1. edition 1999
7
Upanishadene er en relativt sen sjanger i den vediske
litteraturen. De inneholder dels kommentarer til og dels
videreutviklinger av de religiøse forestillingene som var utviklet i de
eldste vedaskriftene. Kilde: Wikipedia
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Det seksuelle og det hellige er nærmere hverandre enn vi ofte tror.
Kroppen og sinnet, jorden og himmelen, det mannlige og det
kvinnelige, det dyriske og det spirituelle er forbundet – men
hvordan?

HUNDRE HÅNDSKREVNE DRØMBØKER
Siden 1980 har jeg interessert meg aktivt for drøm og
drømforskning/fortolkning. I løpet av denne tiden har jeg skrevet
ca. ett hundre bøker for hånd. Hoveddelen av nedtegnelsene er
egne drømmer, men også notater og betraktninger rundt daglige
hendelser, med vekt på emosjonelle og relasjonelle aspekter i eget
liv.
Drømmer kommer fra det ubevisste har alltid et budskap, en gave,
en melding fra oss selv til oss selv, viktig eller mindre viktig.
Jeg hevder ikke at jeg er mer kunnskapsrik enn andre på området
(under)bevissthet og den eneste mulige holdningen til det
hasardiøse prosjektet jeg i skrivende stund begir meg ut på, nemlig
det å lese og bearbeide drømmer fra 30 års nedtegnelser, er
undring og nysgjerrighet.

MENNESKESINNET ER VÅR TIDS VIKTIGSTE ARENA
Jeg spår at kampen om menneskenes sinn er vår tids avgjørende
slagmark og at både religiøse, kommersielle og politiske krefter vil
intensivere denne kampen, som vil kreve stadig mer kunnskap om
hvordan våre mentale konstruksjoner bygges og endres og styres. I
studiet av vår emosjonelle, mentale og spirituelle dynamikk
kommer vi ikke unna det ubevisste og drømmene.
I tillegg til min personlige trang til å avtvinge mørket noen
hemmeligheter, er det min dyptfølte ambisjon å vise at kunnskap
om vårt drømmeliv verken er uvitenskapelig okkultisme eller noe
som i beste fall kan komme mennesker med psykiske lidelser til
gode i form av analyse/behandling. Slik psykologien som fag er blitt
forbundet med patologi og terapi er også drøm-feltet det; etter mitt
skjønn begge deler feilaktig.
Det er anerkjent kunnskap at mennesket ikke kun navigerer etter
rasjonelle innsikter og at vi ikke primært er intensjonelle, men
irrasjonelle i våre valg. For å finne ut hva som styrer vår
individuelle og kollektive atferd i praksis, er emosjonsforståelse et
felt som trenger seg på i flere disipliner som uomgjengelig virksomt
og avgjørende; både for kulturbyggingen, kunnskapsutviklingen og
prestasjonene. Selv sosiologer avholder konferanser om emosjoner
nå for tiden. Og den intensiverte hjerneforskningen skriker på
refleksjon omkring nevrotransmitteratferd og gendisposisjoner.
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Jeg gjentar: Vi er inne i en bevissthetsrevolusjon som angår oss
alle, hvor vår dyriske design kolliderer med våre mentale
konstruksjoner kraftigere enn på lenge. Religionen tvinger seg inn i
arbeid og offentlighet, naturen snakker høylytt til oss i ordelag vi
ikke lenger kan overse og teknologiene tvinges til å spille mer på
lag med biologisk design. Forestillingen om én objektiv sannhet,
som mange mer eller mindre bevisst mener bør forvaltes av gudløse
akademikere og ansiktsløse byråkrater, bør byttes ut med en aksept
av at vi styres av dynamiske krefter som både er dypere og høyere
enn de vi våger å erkjenne, men som styrer oss enten vi vet det
eller vil det, både i politikk, arbeid og privatliv. Drømmene utfordrer
våre bedrevitende og antroposentriske egoer og gir oss en gratis
inngang til en utvidet type bevissthet og erkjennelse.
I en tid hvor vi drukner i informasjon er det lett å betrakte leting
etter kunnskap der informasjonen er skjult og kryptisk, som i det
ubevisste, som en omvei. Det er imidlertid min erfaring at den type
søk under (under-søkelser av) egen bevissthet hjelper på personlig
vekst, gir snarveier til innsikt, nøkler til mønsterforståelse, avkler
dårskap og styrker fornemmelsen av å være en del av noe mer enn
en selv.
Om forholdet mellom egoet og selvet er det uendelig mye å si,
likeledes om forholdet mellom den ene individuerte personlighet og
de kollektive kulturene. Vi er bare noe i relasjon til andre. Ingen er i
vakuum. Vi beveger oss kanskje igjen fra et personlig til et
transpersonlig perspektiv på individuell psykisk helse. Emosjoner er
ikke private, men også tilhørende kollektive felt, som alle i et rom
eller i en kultur eller en epoke kjenner og påvirkes av.

DRØM SOM KILDE TIL VIKTIG KOMPETANSE
Når vår tids arbeidsliv krever mer av oss i retning selvinnsikt,
relasjonskompetanse, kunnskapsforvaltning og innovasjon, kan jeg
ikke tenke meg et bedre trekk av utdanningssystemet enn å
vektlegge den type læring som drømmene byr på. I stedet nulles de
ut som om de er det rene vås og uten betydning for vår nasjonale
kompetanse. Det er dessverre en strategisk tåpelighet, både i
utdanning og arbeid.
Livet, læringslivet og arbeidslivet er intimt forbundet både for
bønder og for oss i ”vektløse” kunnskapsintensive yrker; arbeidsliv
og liv lar seg ikke skille. Jeg har ofte kolleger med i mine
drømmedrama, og jeg avklarer en rekke vesentlige og
jobbrelevante spørsmål om natten. Slik sett burde det være mulig å
skrive arbeidstimer for særdeles opplysende og kraftfulle drømmer.
Og arbeids”giver”, som ofte er oss selv i selvstendige yrker, bør
minne oss om betydningen av påfyll, ro, søvn og refleksjon.
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Å drømme kan være mer lønnsomt enn vi aner.
Moderne kunnskapsforsknings metode er gjerne dialogisk,
praksisrettet og dynamisk. Å få kunnskap om drøms betydning i
praksis, i aktiviteter sett i utviklings- og endringsperspektiv, krever
at vi går inn i de ubevisste riker – annen empiri fins ikke på dette
feltet. Og her, som ellers, er det de som er i aktivitet som eier de
mange sannhetene om hva som foregår – i kontekst. Mens Freud
beskjeftiget seg mer med det manifeste drøminnholdet (i stor grad
tilhørende hysteriske kvinner) og ofte endte med å finne
forklaringer i barndomstraumer og seksuelle drifter (alt som er
formet rundt er vagina, alt langt er penis), er Jung langt bredere i
sin tilnærming og mindre absolutt i sine fortolkninger.
Content is king, context is queen, er min kortversjon.
Drømforskning er en side av kunnskapsforskningen som bør angå
alle. I industrisamfunnet kunne man neglisjere menneskenes
følelser og drømmer og likevel få gode produksjonsresultater. Det
er mer presserende å begripe drømmenes og det underbevisstes
plass i vår daglige praksis når vi ser på skapende, intellektuelt
krevende og kunnskapsintensivt arbeid av i dag. Den slags arbeid
foregår også sjelden i vakuum. Ingen sosiale relasjoner kan forstås
tomme for emosjoner. Drømmene er de mest kraftfulle redskap til å
kaste lys over de mørke sidene av sinnet; emosjonene, de
instinktive impulsene som beveger enhver kunnskapsarbeider og
enhver leder til å handle og beslutte en rekke ting så og si i mørket;
dvs. uten at vi engang vet at vi gjør det vi gjør eller hvorfor.

HVA ØNSKER JEG MEG AV DEG SOM LESER?
Om jeg skulle ønske meg en ørliten konsekvens av arbeidet med
drømmene og boken, må det være at noen flere begynner å bry seg
om de nattlige drømmenes betydning for våre daglige liv, i læring,
politikk, innovasjon, kunst, religion og i det kunnskaps- og
opplevelsesdrevne arbeidslivet.
Mine 30 år med drøm- blogging har jeg drevet med i ren egennytte
- for å avtvinge nattelivet noen hemmeligheter. Jeg føler meg som
et stykke trøndersk kvinnenatur i oppbruddets tidsalder, hvor
kvinner strekker seg mot andre idealer og andre nevroser enn de
Freud undersøkte, uten at fasit fins.
Jeg har som sagt delvis anonymisert og sensurert materialet jeg
bruker, men ikke mer enn at det jeg skriver er pur sannhet;
subjektivt opplevd og fortolket, kanskje også skapt.
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Om du skal gi deg i kast med dette, bør du interessere deg for
intimsfæren. Om du leter på det alminnelige peep-show-nivå; ”la
oss se hva denne Westvik har for seg”, vil du finne både
tabubelagte tema og bramfri sex, både i det virkelige liv og i det
hinsidige. Drømmer har en skrudd form for (manglende) sensur –
de kan kanskje forkle innholdet, forvrenge det, fortette det,
fortrykke og forrykke det – men de er også hemningsløst skamløse
og frodige.
Drømmer er individuelle og kollektive erfaringer sendt oss fra det
mørke ubevisste til vårt våkne lyse sinn. Hvorfor tar vi ikke
naturens gratis-streaming fra oss selv til oss selv bedre imot?
Fins det en kollektiv underbevissthet? Drømmer vi de samme
drømmene – og enda viktigere; er vi sam-drømte? Det tror jeg.
Vi mennesker er alle vandrende biokjemiske fabrikker og mobile
museer; og den zink og magnesium som fins i oss nå var der også i
ursuppa. Vi er fremtidsvesener fra outer space, som aldri slutter å
overraske andre – og oss selv.
Neste stopp i livet er døden, overgangen til en annen tilstand. Da vil
det økosystemet vi er forgå og transformeres. Det urgamle
saltvannet fra tidenes morgen som utgjør havet inne i hver eneste
celle vil løse seg opp, flomme over sine bredder, sprenge seg
gjennom membranene og inn til lyset, hvor språket er ordløst, men
umåtelig rikt og velsignet forståelig. Det er kanskje dette jeg
lengter etter når jeg kjenner en ubendig trang til å komme ”hjem”.
Det er mitt utgangspunkt at min evne til å forstå meg selv og egne
drømmer er begrenset. Hvor mye tåler vi egentlig å vite om oss
selv mens vi lever? Mesteparten av den innsikt vi erverver oss om
egen person skjer gjennom dialog og forhandlinger med levende
vesener vi omgås. Det er som kjent aldri friksjonsløst å omgås
andre, men det er den eneste veien til utvikling – om vi ikke skal
være einstøinger, bedrevitere, spinngale eller ukontrollerte
anarkister.
Ydmykhet og dialog er nøkler til mer innsikt og mindre krig.
Å drømme er paradoksalt nok å våkne; når vi bearbeider og
reflekterer, endrer vi i praksis vår praksis og blir mer årvåkne og
mottakelige for signaler og mønstre vi ellers ikke merker. Derfor vil
du finne betraktninger om kreativ, sosial, emosjonell og erotisk
kapital i denne boken om drøm.
Kanskje er det bare musikk, i tillegg til drømmer, som kan fange de
dype resonansene og dissonansene som både hvert enkelt
menneske og våre kollektive liv blir akkompagnert av.
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Det er mitt håp at du som leser mine tekster vil bidra med
kommentarer, korreksjoner, egne erfaringer og drømmer, og at du
fremfor alt får lyst til å vie egne drømmer mer oppmerksomhet i ditt
personlige liv og i samspill med andre; på jobb, på fester, i
motgang, i bønn; ja, hver dag; hele tiden. Drømmenes gaver
kommer bare til dem som vil åpne pakker.
Vær årvåken og mottakelig; drøm søtt!
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HVORDAN ARBEIDE MED DRØMMER?
Når jeg ikke får tak i en drøm, er det som å ha mistet noe godt; noe
livgivende og nødvendig. Det er det ikke mye å gjøre med, den
eneste virksomme metoden er være mer tålmodig og mer ydmyk
neste gang. Så kommer drømmene til deg. Du kan nemlig ikke jage
drømmer for å fange dem. Du kan bare øve deg i å slippe til det din
underbevissthet rommer og på sitt særegne vis prøver å
kommunisere til deg.
Standardoppskriften med notatbok og penn på nattbordet er ikke
dum, det er som å ha en følgesvenn som bidrar til hukommelse,
kreativitet og erkjennelse rundt egen individueringsprosess. Vi er
alle selvbedragere, natt som dag. Dag-egoet er slått av om natten,
men det er etter mitt syn fortsatt et selvbedragersk natt-ego i
virksomhet som prøver å lure, fordekke, forskyve og forkle innhold
for å beskytte – eller også lokke - psyken videre.
Psyken er en egen størrelse, med sine egne forutsetninger,
modningsprosesser, transformasjoner og individueringsløp. Psyken
er en integrert del av vårt fysiske, mentale og åndelige liv. Den er
en naturlig og reell størrelse. Gjennom drøm uttrykker psyken seg
med sin egen logikk og sitt eget språk. Noe av logikken er
uforståelig for det logiske jeget – som denne drømmen fra
28.08.09; 04:30:
Et lite rødt aliendyr kommer gående – en slags todelt marihøne på
stylter, den biter seg fast i min høyre pekefinger, jeg må slite for
å få den løs, den er stor og seig og fleksibel og jeg klarer å fjerne
den med en kraftanstrengelse. Jeg står med beina i vann og ser
på en liten kattunge med knall blå øyne. Så rart at den klarer seg
under vann så lenge! Men den har nosa over vann og puster
innimellom. Den ser en liten skapning som den kaster seg over.
Vil den drepe den? Skapningen er helt ukjent for meg – fire føtter,
er det en bitte liten hest? Nei, det den prøver seg på er en slags
krabbe. Katten ser ordløst og intelligent på meg – med de knall
blå øynene sine.
Et lite barn sitter og leker. Jeg sier; vi er blitt gode venner nå.
MEGET gode venner. Vi tuller og leker.
Møtet mellom havdyr og vanndyr og jeg stående med beina i vann
og nesa i luft – er det et uttrykk for forening av det rasjonelle og
det emosjonelle? Er den varme gode følelsen for kattungen og
barnet en aksept av mine egne lyseblå naive trekk og en forsoning
med barnet i meg? Hvorfor er den røde marihønen delt og på stylter
– er det fordi den tvinges til å ese seg opp og forstille seg når den
skal gyve løs på meg; denne lille, runde lykkebringende
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skapningen? Hva sier den meg når den biter meg i pekefingeren,
moralismens og belæringens ekstremitet – og hvorfor kaster jeg
den av meg? Er det en melding om at all denne vår tids
bedrevitenhet og akademiske, religiøse og politiske pseudoseriøsitet med pekefingeren som våpen er et hinder for den runde
røde lykken?
Jeg reflekterer og undres; og berikes.
Å forstå drømmer er å lære seg nytt språk; noe av språket er
allmennmenneskelig og kommer fra det store havet av liv og
erfaring vi mennesker er omgitt av. Andre ord – og særlig bilder –
er personlige og kontekstavhengige. Psyken bor i kroppen og
regjerer mer enn vi antar. Det er min antagelse. Vi mennesker er
ikke drevet bare av den lærdommen alminnelige eksamener eller
nasjonale prøver kan måle. Den erfaringsbaserte kunnskapen ligger
i oss i gener og i lag av bevissthet, og psyken er det naturlige
”organet” som er viktigst for den viktigste læringen i livet; dvs.
kunnskap om oss selv, våre dypeste emosjoner, vår sammenheng
med alt levende - og vår egen naturlige forgjengelighet og død på
det fysiske planet.
En ettermiddagsdrøm 24.08.09; 18:00
BÅTEN SEILER UTFOR STUPET
Jeg er på en kjempestor båt, en slags ferje. Den seiler utfor
stupet og vi FALLER. Fallet er langt og jeg ser bare fremmede
eller mennesker jeg ikke er knyttet til. Jeg velger å ikke få
panikk; ikke vil jeg snakke med noen heller. Jeg forbereder meg
på døden, lukker øynene, og tenker at når vi nå treffer bakken, er
det slutt. Just like that.
Vi lander, men med kjølen ned. I vann. Utenfor Tyskland. Det er
stjernehimmel og mye varmere luft og farvann. Hm.
Vi er små menneskedyr på reise i rasende fart vi ikke merker på
skorpen av en liten ildkule i et uendelig stort rom, vekket og holdt i
live av solen, en eksploderende ildkule som gir og tar liv. Om natten
forbereder vi oss til en annen tilværelse. Solen og egoet er i avmodus og imaginasjonen, emosjonene og livets nattstoff herjer i
oss, helt uavhengig av tyngdekraft, klokker, alminnelig fornuft og
annet dagligdags. Når morgenen kommer er det som om natten
ikke har vært til for mange av oss. Det er en illusjon. Nattelivet er
underkjent. Mørkets opplevelser er like gyldige og sanne som
lysets. Det er på tide vi mennesker får et bedre (be)grep om denne
delen av livet, slik at vi kan dø mer ordentlig. Sammenhengen
mellom død og drøm blir grundigere drøftet et annet sted i boken.
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Hensikten med natt- og dag-bøkene mine har som sagt vært å
utvide egne forståelses- og bevissthets-prosesser. Med ujevne
mellomrom har jeg lest gjennom en epoke med nattlige drama;
markert symboler, tematikk, persongalleri, emosjonell ladning o.l. i
den hensikt å få en viss kjennskap til det ubevisstes språk og
uttrykksformer. Jevnlig har jeg lest bøker og artikler om temaet;
pløyd symbol- og drømleksikon etc. Jeg har intervjuet
drømforskere, shamaner og psykologer/psykiatere i inn- og utland.
Materialet - altså mine håndskrevne bøker - er en enestående
samling - i den forstand at både dine og mine drømmer er
enestående; de lar seg verken kopiere eller regissere; men de lar
seg skrive ned.
På ett nivå er alle drømmer komponert og iscenesatt av drømmeren
selv. Det er vanskelig for andre å fortolke et slikt materiale, både
fordi drømmeren sannsynligvis bærer nøkkelen til fortolkning og
fordi drøm - som annen kunnskap - må fortolkes og forstås
kontekstuelt, utfra den aktuelle situasjonen.
Det er mitt utgangspunkt at jeg stoler mer på mine personlige
erfaringer enn på etablerte sannheter og andres
fagfundamentalisme i forståelsen av eget drømmeliv.
NÅR VI SKAPER VERDEN, SKAPER VERDEN OSS
Det er et opplagt samliv og skjebnefellesskap mellom
mennesker og omgivelser:
Hva var Gandhi uten våpen? Uten briter? Uten togskinner?
Hva var Florence uten kappe med hette? Uten fattige?
Hva var Pasteur uten mikrober? Mikrober uten Pasteur?
Barnet uten kosedyr, piken uten mobil?
Monroe uten filmkamera og vindmaskin?
Saddam uten imaginære masseødeleggelsesvåpen?
Tandberg uten romskip?
Hauge uten forurensning?
Garbarek uten sax?
Fengsel uten lås og slå?
Botanikere uten blomster?
Westvik uten TV?
Alt er begrenset i tid og rom - unntatt drømmer. Mens vi
skaper oss selv skaper tingene oss. For min sam-generasjon i
Norge vil jeg alltid være omgitt av et blått TV-flimmer, og folk
vil se for seg lange kjoler og høre korte setninger når de ser
meg – inntil de skaper et nytt bilde. Det tar tid. Førsteinntrykk
sitter. Identitet er det som definerer deg; det som kan
repeteres og gjenkjennes. I vår tid er identitet like mye skapt
og valgt som gitt og determinert. Våre drømmende sinn har
tilgang på historien og hukommelsen, det som definerer oss i
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stort. Våre drømmer viser oss også våre egne og enestående
erfaringer, det som gjør at bare du er du, i stadig utvikling
mot å bli deg selv.
Helse, moro, makt, kultur og identitet – alt eksisterer relativt,
i kontekst. Tingene og vi – i fellesskap. Slakterens kniv kan
erstattes av elektriske støt. Skredderens saks av presise
roboter. Bøker av skjermer. Alle ting, alle teknologier, er til i
tid og rom. Kompetanse er ferskvare. Vitenskapen sover aldri.
Forskningen er uten fridager.
Vi er en konsekvens av dyrene, naturen, teknologiene – og
oss selv. Det er ikke lenger noe vesentlig skille mellom
naturlig og kunstig, mellom subjekt og objekt, lokalt og
ikkelokalt.
Hva er en sovende sjel uten drømmer?

ISCENESATTE DRAMA
Drømmer kommer fra det ubevisste og manifesterer seg som
iscenesatte historier når vi sover. De har alltid et budskap, en gave,
en melding fra oss selv til oss selv.
Når jeg åpner en av mine håndskrevne natt- og dagbøker, er jeg
like uvitende om innholdet i drømmene som enhver annen
potensiell leser – og like spent og overrasket over fortellingene;
som om dette aldri har hendt meg; som om det ikke er jeg som har
drømt eller skrevet det. På en måte er det sant, og jeg må lytte
meg frem underveis til mulig innsikt. Den våkne bevisstheten er
nemlig både selvbevisst, slu og uvillig til å jekke seg ned og vikle
seg ut. Drømmer er (kanskje nettopp derfor) hensynløst direkte,
dramatiske og tidvis ufine og promiskuøse. Underbevisstheten låner
glatt kjente personer og skaper drama som kan være fornærmende
og flaut om det var en våken drøm eller fantasi. Samtidig er det
nettopp dette aspektet som er det fortryllende med disse
fortellingene; at de velger en slik direkte, men likevel fortrengt,
forskjøvet og fortettet form, ofte på felter vi ikke engang vil vite
om. Det arbeides i oss når vi sover. Jeg er overbevist om at uten de
prosessene drømmer og ubevisste aktiviteter utgjør, ville vi ikke
(over)leve.
Viktigst er at det er drømmeren som eier materialet. Ingen
drømmer forekommer uten kontekst. I grunnen er det bare du selv
som kan ta tak i dette materialet hvis det skal gi noen form for
mening, selv om fortolkning i ensomhet ikke er den beste metoden.
Jeg deler ofte drømmer med mine venner og familie, og får gjerne
andres drømmer i gave tilbake, i tillegg til gode samtaler. På 80-
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tallet produserte jeg en times radioprogram om drøm som ble sendt
i radiOrakel - inkl. dramatiseringer av to egne drømmer.
Kanskje kan vi finne en måte; en metode, for å kategorisere og
fortolke som kan kommer andre til nytte; barn som voksne? Kan vi
lage et nettbasert verktøy med baser av symboler i tekst og bilder
som alle som vil kan dykke i for å få hjelp til bedre forståelse om
det ubevisste og det hele? En slags drøm-wiki - med tilhørende
chat-rom?

TOLKING AV DRØMMER
Hvordan tolke drømmer? Våre indre emo-bilder og symboler har
selvfølgelig meningsfylte ladninger, men ofte kan det være greit å la
drømmen være i fred fremfor å overtolke med skråsikkerhet. Som
regel er drømmen mangetydig.
Det skader likevel ikke å vite at f. eks. hesten er forbundet med
vitalitet, styrke, intelligens, eleganse, kraft og maskulinitet. Mens
kattene er egenrådige, myke, mystiske og feminine. Slangen er i
Freuds verdensbilde muligens entydig, men kan også symbolisere
det slu og det upålitelige – slik den fremstilles i vår bibelske Edenmyte.
Den transpersonlige psykologen og forfatteren Ken Wilber er en
mann som ikke nekter seg å undersøke et eneste spørsmål av
betydning, fra kosmiske hendelser til kjønnsroller og drømmer, og
ære være ham for det. I boken A Brief History of Everything8 drøfter
han et sted drømmenes symbolske betydning i våre indre univers
og anbefaler dialogiske samtale-kurer for å kjenne etter hva det
emosjonelle innholdet i drømmen er. Overflater kan vi se, dybdene i
vårt indre må vi fortolke.
You are no longer afraid of dying, and therefore you are not
afraid of living. You become radical and wild, intense and
vivid, shocking and silly. You let it all come pouring through,
because it's all your dream.9

SYMBOLER
De ulike elementene har alltid hatt symbolsk betydning i arbeid med
drømmer i alle kulturer – og ellers. Ild er vitalitetens, pasjonens,
raseriets og kampens element. Det er også rødfargen. Fra 2008 har
jeg beveget meg inn i en rød fase, etter en oransje og en lilla. Her
8 Ken Wilber: A Brief History of Everything s. 135 og utover
9 http://blog.gaiam.com/quotes/authors/ken-wilber?page=8
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er to drømmer av nyere dato, hvor min røde håndveske er i
hovedrollen:
Fra 25.07.09;12:00
Jeg tror min røde håndveske er stjålet, finner den, tror innholdet
er borte. En synsk dame sier hun ser innholdet er karvet og
senket i vann. Ingenting stemmer, bortsatt fra at hanken er litt
eldet/skadet. Innholdet er der.
Fra 13.05.10;08:15:
Jeg blir forfulgt av to personer som stjeler min røde håndveske,
som inneholder alle mine vitale eiendeler, ja som bærer hele min
sjel i seg. De kaster den i en gjødselkjeller av den typen jeg
nettopp har sett på den grønne biogass-produserende øya Lolland
i Danmark; et dypt, illeluktende, grusomt hull fylt med grisemøkk.
De to sikter på meg med geværer, jeg skal skytes. Innerst inne
vet jeg at de ikke kan drepe meg uansett.
Den siste drømmen kan være en iscenesettelse av et drama som
pågår på jobben i SINTEF, men som en venn av meg foreslo, det
kan også være et signal om at det er tid for å kvitte seg med
bagasje, drepe gamle identiteter og begynne på et nytt liv. I den
første drømmen finner jeg trøst i at innholdet, altså mitt livs
bagasje, fortsatt er intakt og at den synske damen tar feil.
Rødt er et element som har forekommet stadig hyppigere de siste
drømårene; røde klær, assesoirer, hår, sminke, interiør:
16.07.09; 06:00 – to utdrag fra en lengre drøm:
Før vi skal gå ser jeg at jeg har en jakke i gult jeg ikke liker eller
passer i. Men at det ikke er tid til å skifte. Jeg har røde assesoirer
– faktisk har jeg en rød pung nede i en rød veske, altså to lag
med rødt.
Forresten så var det brann like før vi gikk; min følgesvenn var på
toalettet og jeg kjente at laderen til computeren min var het og
dro den ut; det kom røyk fra en av inngangene bak. For
sikkerhets skyld dro jeg ut hans kontakt også – og det tok fyr i
papirhaugene. Jeg holdt hodet kaldt (jeg er ikke noe panikkvesen
i våken tilstand heller), handlet raskt og fikk slukket.
Jeg arbeider med hett stoff - med HOThjernen (høyreorientert
tenking) når denne drømmen dukker opp. Det er mye papir i
drømmen, som i virkeligheten, nå når jeg arbeider med denne
boken. Jeg vet ikke hvordan jeg skal redigere, sensurere og
kreditere, men VIA REGIA er ikke et mesterskap verken i
kunnskapsmengde eller fotnote-produksjon. Hvordan skal jeg klare
å skille omforent kunnskap fra egne antagelser?
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Noen funn er omforente, som at de fleste har godt av å sove, for
eksempel, men det er slett ikke alle som mener det, og det er et
svært usikkert kunnskapsgrunnlag hva søvnens egentlige og
vesentlige funksjon i menneskelivet dreier seg om. Noen, Jung, for
eksempel, har foreslått at det er noen arketyper i bevisstheten som
er universelle. Noen fakta er uomtvistelige – som at hjertet er en
muskel som pumper blod, men som emosjonell, metaforisk og
mytisk størrelse har hjertet langt flere funksjoner. Så VIA REGIA vil
være presis på intim- og detalj-nivå og fortolkende og antagelig på
analysenivå, i beskrivende påstands form, men åpen for
forbedringer, fornyelser, fortolkninger og korrigeringer.
Hvor det røde bringer meg, vet jeg ikke. Boken er hett stoff; ilden
kan varme, og ilden kan ødelegge.
Mens jorden bærer oss og er praktisk, solid og fruktbar – så lenge
det varer. Vannet symboliserer tradisjonelt våre dype emosjoner.
Følsomhet, sanselighet, kvinnelighet (Yin) og bevegelighet forbindes
med vann-elementet. Vår første tid tilbringer vi i vann, vi består av
vann og vi gråter saltvann når følelsene renner over. Det er ikke
noe å være redd for. Feminiseringen av gråten er en hard svøpe for
vår tids menn. Napoleon gråt alltid etter et tapt slag; det var ekte
mannfolk-oppførsel på den tiden. Saltvann renser. Det som beveges
og beveger skaper nytt liv. Jeg lengter etter mer fritt flytende vann!
19.08.09;06:30
Jeg leviterer i rommet – flyr lekent omkring, lar andre se på meg
og ta på meg. Ler og fyker. Blant mange. Det er deilig!
Luften er mitt favoritt-element. Å fly er vidunderlig, uansett hva
drømteoretikere vil si om orgasmer, flukt, intellektuell vekst eller
andre luft-og fly-relaterte sensasjoner. Luften er livets pust;
avgjørende for vår overlevelse. Luften er fri, der kan jeg få oversikt,
leke, navigere, skrike, le, synge, skape og flytte meg raskt. Og ta
med en venn på tur. Jeg elsker luft, både i våken og sovende
tilstand. Det er intellektets og skaperkraftens element. Det er
elementet for kommunikasjon og uttrykk.
Om jeg ikke får nok plass om dagen, tar jeg meg en flyvetur på
natten. Det lindrer.
Ch’i er den kinesiske betegnelsen på kosmisk energi som flyter
(Feng Shui betyr bokstavelig talt vind og vann), i hinduisme og
yoga brukes prana, som også er en slags hellig pust, en kosmisk
ånd, slik vår ”egen” Hellige Ånd er det. Den Hellige Ånd kan komme
som en flamme, men jeg liker den best som luft, som et hellig,
usynlig, men opplysende vindpust. Når jeg er i kirken og
trosbekjennelsen er på dagsorden, stemmer jeg i bare på dette
punktet. ”Jeg tror på Den Hellige Ånd”. Og kjenner et lite vennlig
drag i luften.
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19.08.09; 08:44
Jeg er i NRK radio. Menneskene har begynt jobb etter ferien; de
er samlet til morgenmøte. En mann begynner å snakke om ting
som er langt fra agendaen, og alle liker det og tillater det. Det er
slikt det blir ideer av, det er slikt det blir trivsel og godt
arbeidsmiljø av; det VET alle – så det er ingen kritikk eller
avbrytelser når han tar med alle på et spill. Han er mesterlig flink
med kort og tryllekunster; tar flere bunker som han former i
intrikate mønstre i stort tempo – og vi blir målløse. Så gjemmer
han seg selv mellom to bord, vi ser bare hendene stikke opp med
kortstokkene i foranderlige fasonger, og så; det er umulig! blir de
til hele ark og former seg til forståelig tekst. WOW!
To litt korpulente menn byr meg begge opp til dans. Jeg vil
egentlig ikke (det er flaut, som vanlig), men jeg MÅ; jeg er ny her
og må være med på leken. De svinger meg rundt, annenhver
gang – og samtidig. Mens de gjør det, blir jeg surret inn i lys tråd,
det spinnes et nett rundt meg som til slutt fanger meg og binder
meg slik at jeg ikke kan røre meg.
Tidligere har jeg sett meg selv i en visjon, flyvende med bena i
lotus, som en alv med små vinger, sakte, sakte dalende ned, i
ynde og skjønnhet. Et feminint, rørende og sterkt bilde.
Jeg sier at Idar Vollvik uttrykker seg med full testosteronfart og
på folkelig vis nå om dagen, men at jeg aner en kreativ intelligens
og power utover det vanlige. Den jeg sier det til, svarer: Du ser
dødt.
NRK har vært med på å forme både eget og andres bilde av meg.
Kanskje lengter jeg tilbake til sagmuggen og rampelyset uten at jeg
vil vedkjenne meg det. Mannen som tryller frem tekster kan være
min animus, fra sjeldne glansdager i urtiden. Vollvik er en karakter
lånt for anledningen av drømfabrikken for å illustrere en energi ved
min psyke, tror jeg – det er ofte at karakterer vi ikke kjenner så
godt personlig lånes til å vise oss sider ved oss selv. Nettet som
spinnes rundt meg kan være en beskrivelse av at jeg føler at verken
feminine alver eller kraftfull maskulin kreativitet trengs der i Huset,
i hvert fall ikke fra meg. Og jeg kan godt unnvære dansen med de
korpulente mennene.
Våre drømmer reflekterer våre veivalg, våre erfaringer, våre
arbeidsliv og liv.
081187 på Eggers i Gøteborg drømte jeg om mine to
medprogramledere fra Lørdagssirkus i 1984/85:
Turi Tarjem og Turid Øversveen sitter der. Jeg elsker dem begge
og er trist fordi vi ikke jobber sammen mer, men tristheten blir til
glede, deretter til latter.
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Min romkamerat og jeg våkner begge av min høye latter; ”klar
latter” sier han. ”Som bjeller. Helt annerledes enn når du er våken”.
Våre religiøse forestillinger vil også prege våre drømmer, og våre
drømmer kan i sin tur gi opphav til religiøse forestillinger. En due
kan symbolisere den Hellige Ånd, en svart ravn døden, en ugle
visdom. Kulturen, mytene, både kollektive og personlige vil prege
drømbildene. Det viktige er at det er drømmeren selv som
assosierer egne aspekter ved drømt materiale.
Natten tar ville veier og bare bruddstykker bryter gjennom.
Noe er fyk-fart-flukt-flyt - frydefullt også. Fliker og
fragmenter. Anelser om en annen tilværelse. SOM JEG
LENGTER ETTER. En tidromløs eksistens. Drømmen er en
forsmak på døden. Som lokker. Eller en spirituell kraft som
manifesterer seg i drømmene. En sterk, eksisterende,
insisterende assosierende VÆREmåte som er like sann som
den egoet (be)griper seg fast i. Bortenfor. I Aliendimensjonen. Der hvor vi gjenskaper og skaper oss selv.
Skapes og blir skapt. (Re)kreasjon. Reparasjon. Fornuft og
følelse, bevisst og ubevisst, liv og død, høyre og venstre. I
stadig nye mønstre og helheter.
Drømmen er en kraft som former, bygger, renser, sorterer,
skaper og heler.

DITT EGET DRØMLEKSIKON
Vi vil finne symboler både av allmenn og personlig karakter i våre
nattlige fortellinger.
Ta året 1987 for mitt vedkommende; bortimot hundre av de
registrerte drømmene omhandler små barn; babyer, barn i magen,
barn som er dødfødte, babyer med dukkeansikt på baksiden, barn
som plopper ut og vokser opp i fjøset i hjembygda Fevåg, barn jeg
redder, baby som bond’er vakkert med meg i brysthøyde m.m. Det
ser jeg på som en naturlig følge av min tikkende biologiske klokke.
Om du leser DEL 2 vil du se hvordan drømmene advarte meg mot
forholdet til gifte Josef (det er kone og 4 barn når jeg skal på besøk,
hans mor banker ham, små nøster dør etc.), men ville jeg lytte?
Mange av 87-drømmene er helt klare representasjoner av en
lengsel etter å bli ett med en mann og få barn – som det tydelige
dramaet med levende masker hvor de blodrøde leppene skal kysse
de grønne, med den lille munnen integrert i det vakre tablået.
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LEVENDE MASKER I TREENIGHET
En lærer underviser i drama. Det skifter fra teori til praksis. Han
går ut i en scene med en fantastisk dunkel, sensuell lyssetting –
og inn kommer han, høy flott spenstig vakker med bastskjørt og
strutterumpe. Han kaster nakken bakover og blotter to deilige
pupper. Ansiktene gjøres mye større ved hjelp av LEVENDE
MASKER. Leppene er digre og blodrøde. De skal kysse en annen.
Liten rød munn kommer inn fra siden. En tredje person med like
stort ansikt og tilsvarende grønne lepper ligger rett bortenfor. Den
røde kaster seg over den grønne, den lille er i midten – det
øverste ansiktet er den rødes, det underste den grønnes og de
lukker seg over den lille. Jeg er målløs og imponert over
skjønnheten i scenen, symbolikken og den mesterlige teknikken
med maskene. Hele bildet blir ett stort ansikt; håpefullt grønt og
lidenskapelig rødt – med den lille integrert.
Og denne korte beskrivelsen av en lengsel:
To blomster må settes i vann.
Vi skal drikke, Simon har essensen, jeg har vannet.
Vi elsker - høyt oppe.
Barn kan også være aspekter av meg selv, barnet i meg, som
må virke og leve for at jeg skal kunne skape og være
oppriktig. Å skape er et slags teater, noe drømmen sammen
med Warren Brodey-familien illustrerer, hvor både masken på
veggen og Warrens maske har et stort sort hull på venstre
side, som som kjent er styrt av høyre hjernehalvdel. Veien til
vår personlighet (personae, gresk=maske) går gjennom
skapelsen, den uopphørlige. Den bevisste personligheten,
personaen, korresponderer med Freuds ego-begrep. Det er
mange varianter av ”meg”, mange identiteter, mange masker,
både privat og offentlig. Naken i drømmen er vi uten
beskyttelse, invadert, avslørt – eller sett akkurat slik vi er
uten forstillelse. For å komme inn i Guds rike, må vi som kjent
bli som barn igjen. Noen av de særegne, kloke, kjærlige barna
kan være en variant av The Divine Child10, en link mellom
fortid, nåtid og fremtid, et symbol for uskyld, renhet og latent
energi, og som kan besitte enorm transformerende kraft. Skal
vi bli guddommelige barn, må vi let go; gi slipp på vår
moralisme, mentale oppheng, personlige mål og lignende. Vi
må gjøre oss rede til gjenfødelse – uten masker.

10

beskrevet i The Dictionary of Dreams and their Meaning, Richard
Craze, 2003, s. 59
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Trapper, stiger og broer i alle varianter har vært – og er – et
sentralt tema i mitt drømmeliv. Oppad gående (mest opp i
yngre år), nedad stigende (mest ned i senere år) – med og
uten trinn i ulike former og fasonger. Jeg tror ikke det er den
SINTEF-ingeniør som har designet flere variasjoner av broer,
himmelstiger, spiraltrapper, berg- og dalbaner, rullebaner og
lignende enn jeg.
Jeg finner også ofte nye hus, hjem, nye rom og rom under
oppussing og nybygging i drømmene. Huset er et bilde på
jeget.
Bilen er også en jeg-metafor, i 1987 var Amasonen min det
naturlige valget; en beige svenske som jeg kalte Fridtjof
Reka, senere kom den røde Chevroleten, Caprice Classicvariant. Når sikten er dårlig, bilbatteriet flatt, bremsene
uvirksomme etc., kan du regne med at det er bilder på din
ego-tilstand i våkent liv. Båt er også en jeg-metafor. Vann
representerer følelser – men jeg merker at når jeg skriver
denne typen generaliseringer, forsvinner noe av gleden ved
drømmene. Det skader likevel ikke å gå gjennom ulike
versjoner av drøm/symbol-leksikon11, det gir bilder på andres
fortolkninger og bedre forståelse av typologi som kan være
felles for oss alle.
Jeg har blitt tvunget til å gjøre fra meg for åpen toalettdør i
flere drømmer. Hvordan skal jeg tolke det? Toalettet
representerer dødsønsket eller ønskets død; det er klovnens
plass og slik en slags vits. Hos egypterne finner vi opp-ned
forestillinger om at bæsjen kommer ut gjennom munnen; og
vi kjenner Freuds/Jungs forestillinger som sammenhenger
mellom analitet og kreativitet.
Jeg er kanskje ikke redd for at noe av meg skal dø, og driter
bokstavelig talt i om andre ser det. Slik er naturen, what goes
around comes around.
Når min venn Per Espen bøyer seg ned i en drøm og lukter
meg bak, tar jeg det som et tegn på at han er interessert i
min skaperkraft (i alle fall er det et tegn på at jeg ønsker han
skal være interessert).
En av mine drømmer fra tidlig 80-tall har tittelen: MITT INNERSTE
HJERTEKAMMER ER FYLT MED TÅREGASS OG NARRENE HAR HATT
LANDSMØTE; klovnen, narren og dvergen er karakterer som dukker
opp med ujevne mellomrom.

11

for eksempel The Dream Encyclopedia, som også har en oversikt
over forskningssentra og laboratorier viet drøm- og søvnforskning i
USA; James R. Lewis, 2002
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Jeg liker dyredrømmene, særlig kattene som danser og tar regi og
pinnsvinet mellom beina mine - som hopper i takt med meg og. Det
er lekne bilder på min femininitet.
03.12.87; 08:30
PINNSVINET OPPTRER
En liten gutt innannonserer et nummer for TV på en svært varm
og naturlig måte. Han setter seg til som eneste publikummer.
En voksen spiller gitar. Et pinnsvin opptrer med å løpe fra én ende
av stua til den andre og tilbake mens det aggressivt gyver på og
flerrer små søte tenner. Jeg står med føttene spredt; pinnsvinet
er mellom dem nå; og når jeg hopper opp og ned, følger det med:
Hopp! Hopp! Så løper det igjen.
Hesten er et dyr som går igjen i mange av mine nattlige ritt; hesten
som kaster meg av, som ler og gråter, tar eplet mitt i Paris, får
gulsott og dør – og gir navn til det frodige klasserommet på min
gamle barneskole.
Den store slangen på 20 meter på sykkel trenger ingen nærmere
forklaring, men er et muntert bilde på forplantningskraftens evne til
å materialisere seg i natt-drakt.
Det er særlig én drøm jeg angrer på at jeg ikke reflekterte dypere
over; den hvor min kjære venninne Anne i drømmen ringer og sier
hun er syk og katten fiser – og klorer meg i øyet. Anne hadde
kolonkreft – og døde av det noen år etterpå. Det aner meg dypt et
sted at dette kunne noen (legen, jeg, Anne selv) ha tatt mer på
alvor da symptomer dukket opp. Jeg vil ikke hevde at dette var et
varsel, men jeg klarer ikke å la være å tenke at det kanskje var det.
At jeg i en drøm om Jøtul-tiden (jeg arbeidet på Jøtul-fabrikken fra
1975-80) vet at jeg skal skrive, allerede i 1987, tar jeg som et
langskudd som er i ferd med å gå i mål. Drømmen om at jeg skal til
Kina og lete etter kraft stemmer med turen jeg nettopp har
avsluttet, hvor det profesjonelle oppdraget var å utvikle prosjektet
FEED, viet bærekraftig energibruk og matproduksjon.
Jeg skulle ellers ønske noen klarte å lage den nano-filmen på
innsiden av tarmene som hindrer ukurante stoffer i å bli tatt opp i
kroppen:-) – kanskje er det nettopp det som markedsføres nå som
”Alli”-pillen?
Aller best liker jeg levitasjon og flyvedrømmer. Drømmen ”jeg er
rent lys og flyr” gir meg et støt av fryd bare fordi den er drømt, den
er en forsmak på døden. Jeg liker også drømmene hvor jeg erfarer
at jeg er immaterielle gassfelt og ren energi. Flyvedrømmen over
Fevåg med den lange røde spiraltingen som tvinger meg til å lande,
peker rett på betydningen av å forsone seg med egen barndom for
å komme hjem, som er en sjelelig og ikke en geografisk tilstand.
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I skrivende stund, på en flyplass i Spania, erindrer jeg nattens
drøm, som gir meg glede å dvele ved, både fordi den emosjonelle
ladningen i drømmen var god, men også fordi det er nok et bevis på
at humor finner egne former også i drømmer:
Kathrine Aspaas og jeg skal møtes. Hun står bak en disk, jeg
flytter på en av hennes ting for å snakke med henne; hun blir
irritert og korrigerer meg. Senere får jeg sjokolade, og hun spør
om vi skal ligge i telt eller hva vi ellers skal finne på. Hei! Der har
hun en hel pose sjokolade med fargerike godbiter – og bak
disken, hvor hun ekspederer påskepynt, har hun enda en DIGER
pose med små påskeegg.
Jeg ser en fugl med rødt nebb leke med en installasjon i
butikklokalet. Jeg henger ting opp på installasjonen, små
gjenstander (også i skarpe farger) – som den river ned. Jeg
prøver å finne nye oppheng og måter å bygge på, slik at den ikke
kan klare å rive ned alt hele tiden. En bit som er i overkant
kreativt festet faller ned av seg selv, og vi ler begge spontant,
høyt og godt i kor; den med sitt røde nebb, jeg med mitt.
Det er opplagt at jeg synes Kathrine har mye godt å by på og gi.
Fuglene snakker drømmenes språk, og det er få ting som gleder
meg mer også i våkent liv enn fuglesang. Kvinner som ler med
rødnebbede fugler kan være like lykkebringende hendelser som når
kvinner løper med ulverJ
Å møte de underjordiske i nattelivet er mer enn vanlig fascinerende.
Sammen med Morten Harket fant jeg den mørke, vakre piken som
etter en stund fikk tillit til meg; i drømmen bor det hundrevis av
barn der, under jorden, som bare tidvis viser seg for oss. Men det
er også mørke krefter under jorden, som den unge piken i den
mørke jordkjelleren hjemme. Møtet med de onde og mørke kreftene
må til. Noen forskere sier at menneskene drømmer flest drømmer
med negative emosjoner involvert. Slik er ikke min opplevelse eller
statistikk, men de samme forskere sier at det også er vanlig å tro at
drømmene er lysere enn de er.
Jeg har arbeidet med egen skygge på mange vis; og beskriver et
slikt skyggeregnskap fra 2004 litt senere.

BRUK DRØMMENE
Du drømmer kanskje ikke? Eller rettere; du husker ikke noe? Be en
bønn om at en drøm skal komme til deg; gjør deg åpen og villig, ta
med en liten blokk og blyant og hvil deg litt. Min påstand er at det
er en god investering, selv om det vil ta noe tid før vi skjønner
sammenhengen mellom nattens aktiviteter og dagens bunnlinje.
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Hvordan kan drømmer tas i bruk mer aktivt i skole og arbeidsliv? I
kunnskaps- og opplevelsesøkonomien? I genforskningens,
digitaliseringens og øko-bevissthetens tidsalder? Det er det jeg vil
du skal tenke på. Det koster ikke mye og gir god avkastning.
Noe kunnskap er rasjonell og faktisk. Den kan fanges, artikuleres,
kodes og gjøres kjent – og måles. Og flott er det! Drømmene kan
også indekseres og gjøres søkbare – og leve sine egne liv som mer
eller mindre gode fortellinger. Men: Det underbevisste språket lar
seg ikke så lett operasjonalisere uten kontekst og fortolkning. Det
er et språk som fanger våre brister, våre to ansikter, våre håp og
drømmer, våre bange anelser og doble liv – idet vi er av to
verdener; den lille forgjengelige og den store evige, som vi får
tilgang til når vi sover.
Drøm er en kilde til ny og paradoksal kunnskap om oss selv.
Drømmene kaster lys over skyggesider og peker på løsninger. De
tilhører ikke oss alene, men kollektivet vi inngår i.
Mange anser drømmer for å være noe bare de uopplyste og
primitive beskjeftiger seg med i sin ignoranse – og animisme. Mitt
syn er motsatt: Drømmene er særlig betydningsfulle i et samfunn
som sies å være drevet av menneskeskapt kunnskap, hvor fine
tråder mellom mennesker veves inn i praktiske og emosjonelle
nettverk – natt og dag. Drømmene kaster lys over det skyggelagte.
De er en bro mellom natten og dagen; mellom for- og fremtiden,
mellom våre animalske sider og instinkter og den nødvendige
rasjonelle dag-for-dag-navigasjon. I en tid hvor vi drukner i
informasjon er det kanskje en omvei å lete der informasjonen er
skjult og kryptisk, som i det ubevisste. Det er imidlertid min
erfaring at det hjelper på egen vekst, gir snarveier til innsikt, nøkler
til mønsterforståelse, avkler dårskap og styrker følelsen av at vi er
en dynamisk del av noe mer enn oss selv.
NOEN EKSEMPLER
KYSS PÅ HALSEN
Natt til 16. august 2009 flørter jeg med Obama og kysser hans
lange, senete hals. Det er vidunderlig – og galt. Han har kone og
barn. Jeg vil sette grenser, men hendelsen er umulig å styre.
Natten gir rom for å utforske det vi ikke kan gjøre på dagtid, som
intime møter med mange slags menn, også menn vi vanligvis ikke
møter. Med kroppen bevegelseslammet i senga kan jeg fly frydefullt
og lekent omkring blant mange mennesker som tar på meg og ler.
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Flyvedrømmer er som oftest deilige og lykkebringende – langt inn i
dag-tiden. I en av drømmene jeg beskriver i denne boken sitter
små, lubne engler i fanget mitt og former en skulptur av glede.”
PUR LYKKE
..hvor jeg for moro skyld skremmer noen småkjeruber jeg har på
fanget, og to av dem ler så godt av leken at profilene deres
danner en skulptur av pur lykke:-)”
I en annen drøm blir jeg tatt av en bølge og som jeg på en måte
trives med å drukne i:
BØLGEN
Bølgen er så stor og voldsom at den går langt opp i bakken,
nesten opp til huset. Jeg legger meg i den med klærne på og
”svømmer”. Er ikke redd. Vannet er varmt. Jeg får ikke puste, så
jeg skynder meg å trekke luft hver gang jeg er over vannmassene
med nesen. Jeg kaver litt; opp og ned med bølgen.
Når jeg kommer til meg selv neste gang, driver jeg og monterer
julelys i vanlige trær..”
Hvordan synes du at jeg forstå de to drømmene om lykke og bølge?
Her er mine refleksjoner:
Kjerubene er som små Cupido’er. Fete, søte kose-engler med
vinger, eller kanskje en banalisert Eros-representasjon. Sex i vår tid
har blitt en slags tidtrøyte, en sport, en teknikk. Jeg nekter å legge
meg flat for den mest kyndige Casanova, selv om jeg kan kjenne
lyst og rennende safter om han sier ”la oss bare nyte og kose litt.”
Jeg vil det ikke. Ikke på den måten. Da vil jeg heller stjele et kyss
fra en uoppnåelig Obama om natten.
Kjærlighet er en posisjon hvor ingenting er sikkert og alt er
investert og hvor det meste kan raseres og gjenoppbygges – i
samråd med døden. Mens jeg frydefullt ler og koser med kjerubene,
savner jeg pasjonen, den lidenskapen som er forbundet med de
dypeste lengsler i oss. Jeg savner forbindelsen til vår rene,
voldsomme natur, hvor polariteten mellom mann og kvinne både er
farlig og forførende. Kjerubene minner meg om min
kjærlighetstrang, min lengsel etter glede og harmoni – og alle
fallgruvene vi i vår frivole tid kan bli fanget i om vi faller for
fristelsen til å ta for oss av gledene, i lek og lyst, men uten alvoret
og pasjonen.
Å ta bølgen, å drukne og å dykke ned i vannet er å bli døpt, fornyet,
renset, født på ny. Til hva? Det er mitt tema i denne boken. Og du
vil ikke få ett svar – av den enkle grunn at det ikke fins. Det er bare
doble meldinger, dilemmaer og levende liv. Som om det ikke er
nok?
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“This is my dream. I make the path,"
Alice – I FILMEN ALICE IN WONDERLAND

HVA ER DRØM?
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MINE DRØMMER ER IKKE MINE
Mine drømmer er ikke mine drømmer. Det drømmes i meg – og jeg
fanger noe av dette nattlige spillet som bruker meg som arena.
Hver natt – ca. 5 ganger med 90 minutters mellomrom, skapes
ikkelineære dramatiske narrativer i mitt sovende men årvåkne sinn.
Jeg sover aktivt med en paralysert kropp – en snedig innretning;
siden jeg ellers ville kunne gjøre skade på omgivelser og meg selv i
drømaktiv tilstand, bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Paradoksal
søvn, kaller noen det. REM-søvn. Aktiv søvn. Det er mulig vi
drømmer i ett sett, d.v.s. at reptilhjernen sender bilder og andre
signaler kontinuerlig, men at det bare er i et visst modus at
bevisstheten og andre deler av hjernen slipper til denne flermediale
naturlige infoflyten fra naturen selv. Livet selv setter sin form i oss
gjennom denne gratis inFORMasjonen. Den våkne, ordnende
bevisstheten, det skjøre egoet om du vil, kan ikke håndtere alle
former for kunnskap og er rett og slett for uutviklet til å romme og
samordne det hele.

MIN KROPP ER IKKE MIN
Mine drømmer er altså ikke mine drømmer. Min kropp er heller ikke
min kropp. Ta f. eks. genet 16SrRNA, som brukes til å identifisere
og klassifisere bakterier. Ifølge SCIENCE er vi kolonisert både på
inn- og utsiden av bakterier, ca. 1000 bare på vårt kravlende skinn.
Navlen har 10 ganger flere bakterier enn tørt skinn mens kalvbota
(trøndersk for knehasene) og armhulene er rene regnskogen for
disse krypene. National Institutes of Health (NIH) konkluderer med
at bakteriene ikke bare er uskyldige, men at de også er nødvendige
for at kroppen skal fungere. Mus som er ”germ-free” utvikler mindre
hjerter og fordøyer ikke maten godt. Vi lever og drømmer i samspill
med omgivelsene, i oss og rundt oss.
Drømmen iscenesetter kroppens språk. Er det rart at drømmene
kan bli bisarre, når så mange er med på å skrive manus?
I egyptisk tenking er kroppen et tempel og tempelet er et legeme som gjenspeiler kroppens dimensjoner i tid, rom og rytme.
Når vi drømmer, går kroppens muskelaktiviteter ned, fordøyelsen
ligger lavt – og vi lærer. Mens vi sover strever veksthormoner med
å bygge opp cellene, særlig i dyp søvn. Einstein sov visstnok 10
timer pr. natt. To av mine mest skapende venninner sover også mer
enn vanlig og legger seg tidlig. Søvn er bra for læring, for helse og
rekreasjon – og for skjønnheten.
Kanskje er vår kulturs skiller mellom bevisst og ubevisst, dag og
natt, fornuft og følelser, logikk og fantasi noe overdimensjonerte.
Drømmene selv aksepterer i alle fall ikke disse skillene, og livet selv
er muligens mindre oppdelt i separate sfærer enn vi har for vane å
tenke.
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Stadig flere foreslår en forståelsesmodell hvor hjernen ikke bare
produserer bevissthet og er skapende, men at den også er mottaker
av bevissthet som er større-enn-oss-selv12 .
Ifølge kvanteteorier er rommet fylt av virtuelle partikler, i konstant
flux. David Bohm og andre har hevdet at det foregår en stadig
vekselvirkning med dypere virkelighetslag. Ervin Lazslo snakker om
fysisk-biologisk-psykologiske universer, underlagt økologisk
selvorganiserende prosesser. Han foreslår begrepet coevolusjonisme (som et alternativ til materialisme, idealisme og
dualisme), dvs. at materie og bevissthet har sin rot i samme
virkelighet13.

7 ÅRS SØVN FØR DEN STORE SØVNEN
Hva skjer når menneskene sover – hvorfor MÅ vi utføre denne
merkelige horisontale øvelsen, natt etter natt, livet ut? Hva gjør at
vi sovner? Hva skjer med kroppen i dyp søvn og med bevisstheten i
REMsøvn (eller rettere; aktiv søvn)?
Jeg vil sannsynligvis drømme mer enn hundre tusen drømmer og
sove nærmere 7 år av mitt liv. Det vil du også. Skaperen eller
naturen har ikke designet oss slik ved en feiltakelse. Drøm er en
vesentlig menneskelig aktivitet og søvn kan vi ikke leve uten. Søvn
og drøm er en del av vår arts biodesign, et viktig aspekt ved vår
arts overlevelsesstrategi.

DRØM ER GUDENES SPRÅK OG EN BIOLOGISK
NØDVENDIGHET
Om musikken er englenes tale, er drømmer gudenes språk i oss
mennesker. Min antagelse er at drømaktivitetene er biologisk
nødvendige og genialt designet fra naturens side for å sikre
evolusjonen, hjelpe oss å navigere bedre, sortere og ordne inntrykk
og lære – og fremfor alt å skape. Nettopp drømbevissthet viser oss
at vår hjerne med tilhørende bevissthet er mer enn en ”computer”.
Datamaskiner er stødige, kan kopiere og har stor regnekraft – men
de er ikke kloke eller skapende; de lever ikke. Computere gråter
sjelden. Det er kombinasjonen mennesker og maskiner som gir de
grensesprengende perspektivene på hva som kan skje med oss i
neste utviklingsfase. Maskinene hjelper oss med perspektivet,
kommunikasjonen, representasjonen, simuleringene og
beregningene – men de kan bare ta valg på begrensede områder. Vi
mennesker er av to verdener – og vi har to - sammenbundne –
hjernehalvdeler. Drømmene bor i den delen (høyre) hvor sex,

12
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Dr. Lommel, NRK1, 10. jan. 2004
Ervin Lazslo, Revolusjon i vitenskapen, 2003, s. 107
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farger, følelser, musikalitet, instinkter, mønstre og helhetsbilder har
hovedsete.

DRØMMER ER FØLELSESLADDE FORTELLINGER I
FORKLEDNING
Noen, særlig gudløse akademikere, har problemer med begrepet
”sjel”. Vår teknologistyrte kultur, som dyrker kontroll, presise
leveranser, målbarhet, forutsigelighet og navigasjon etter klokka
har lite rom for sjelens uforutsigelige dybder, utemmede
skaperkraft og drømmenes surrealistiske billedspråk.
Selv bruker jeg begrepet sjel som en beskrivelse av vår psykiske
realitet. I deler av Kina er det forbudt å vekke sovende mennesker,
siden sjelen er på reise og må få komme trygt tilbake. Det er en
god regel.
Drøm er for sjelen det oksygen er for kroppen. Usynlig, men
livsviktig. Drømmer er skapende. De kommer til oss som
følelsesladde fortellinger, ofte i forkledning.
Emosjoner er en avgjørende drivkraft i alle menneskers liv – og i
særdeleshet i våre drømmeliv.

DRØM-STOFF ER NÆRING FOR HJERNEN
Hva er den mer presise funksjonen til denne høyst alminnelige, men
likevel til tider uforståelige, drømaktiviteten? Det sies at spedbarn
har REMsøvn 50 % av tiden de sover – sannsynligvis fordi de har
masse inntrykk å bearbeide og bratt læringskurve.
Hva drømmer et foster? Selve tilværelsen som foster er å leve i
REM-søvn 14. Kanskje utgjør drømmene selve gjødningen og
næringsstoffet til hjerneveksten? Selve naturens sjelestoff som vi
alle fores med inne i livmoren?
De kaldblodige dyrene drømmer visstnok ikke. Det unike med
fugler og pattedyr er at de regulerer temperaturen, kanskje er
drømmene vesentlige også for slike grunnleggende fysiologiske
prosesser?
Er du deprimert (og det er halvparten av befolkningen nå) har du
høyere kroppstemperatur når du drømmer enn andre (kilde
forskning.no). Kanskje kan vi vente oss en strøm av medisiner som
vil kjøle oss ned innenfra og hindre alvorlig søvnforstyrrelser som
følge av vår overopphetede tilstand? Eller holder det å regulere
temperaturen i soverommet?:-)

14

Mark Mahowald, direktør av Minnesota Regional Sleep Disorders Center
Minneapolis
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Prozac reduserer drømmene mellom 30-50 % ifølge. en artikkel i
Newsweek (What Dreams are made of/the Biology of Dreaming).
Hva gjør det nye folkelige godteriet prozac og andre lykkepiller av
samme slag (selective serotonin reuptake inhibitors SSRIs) med
våre drømmer og vår evne til selv-helbredelse?
En kvinne som deltok i en ”torture REM-sleep group” ved en
kanadisk drøm- og marerittlab kunne fortelle at evnen til logikk og
målretting forsvinner når REM-søvnen forstyrres og hindres15. Hun
sa noe sånt som at ”hjernen blar i minne-arkivet som passer til
følelsene for å skape en historie”. Den formuleringen likte jeg. Det
er et menneskelig grunntrekk å strebe etter strukturer og energier
som ordner våre erfaringer i meningsfylte mønstre og kategorier.
Det er enighet om at drøm har stor betydning for læringsevne. Vi
vet at rotter dør hvis de ikke får sin drømsøvn.
De store, mektige drømmene sitter i kroppen lenge; noen sitter hele
livet.

Å FLY I DRØMME
Craze16 drøfter flyvedrømmer som en form for ut-av-kroppenopplevelse, slik Jung også opplevde det:
”Jeg var ved den ytterste grense, sier Jung, ”og vet ikke om jeg var
i en drøm eller i ekstase. I hvert fall begynte høyst merkelige ting å
utspille seg for meg” (beskrevet i selvbiografien hans, Mitt Liv17).
Naturlovene opphører og drømmeren flyr fritt omkring, noe jeg
også ofte gjør. Det er vanlig at slike drømmer er forbundet med en
slags eufori og at de huskes lenge. Noen forklarer fall-drømmer
med at astrallegemet flyr for langt og blir dratt ned i kroppen igjen
med en følelse av et støt, en ”jolt”; med tilhørende desorientering
og kroppslige symptomer som kvalme og hodepine.
Then let us fly upon the
Wings of sleep.
August Strindberg18
Levitasjon på kjøkkenet (2002)
Jeg er på kjøkkenet hjemme. Jeg viser mamma ogpappa at jeg
kan levitere. Nå ligger jeg under taket som jeg berører med
15

NRK P2, 5. aug. 2003
Richard Craze: The Dictionary of Dreams and their Meaning, 2003, s- 48
17
C. G. Jung var sveitsisk psykiater, psykolog och foratter, grunnlegger av den
analytiska psykologin. C. G. Jung: Mitt liv: minnen, drömmar, tankar (ISBN
9146147780) - se også http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung
18
Med det poetiske dramaet Ett drömspel (1902), der drøm, liv og dikt smelter
sammen, skapte Strindberg en ny dramatisk form som kom til å prege det
moderne dramaets utvikling.
16
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hender og føtter. Så roterer jeg i rommet, kommer ned på gulvet
– og gjør det hele på nytt. De ser det, men ser det allikevel ikke.
De kan ikke gjøre det selv. De er verken forundret eller begeistret
– det er utenfor deres fatteevne, deres repertoar. Jeg vil så
gjerne at de skal se, men det er ikke realistisk å forvente. Så jeg
er ikke lei meg – det er en rolig og kjærlig stemning. Mamma ville
nok, men kan ikke. Pappa har ikke selvfølelse nok til å ville prøve
engang.
De innviede møtes (2003)
Vi er en samling spesielle og begavede som møtes. Det er
naturskjønne omgivelser. En dervisj-lignende kar flyr på Matrix’
Neo-vis opp i luften. Jeg er heller ikke redd for å vise at jeg kan
levitere og fly lenger. Jeg vil lære mer, å fly fortere og høyere.
Jeg flyr langs bakken og berget, brunaktig som det er av jern,
under alle telefonledningene; så er det fritt og jeg flyr høyere. Det
er deilig å være innviet uten å bli sett rart på.
Uansett hva forskere og filosofer tror; drømmene skaper og skapes
i den sfæren hvor fortellingene, mytene, sangen og flyten bor.
Der er det godt å være.
De sentrene som er aktive hos fugler når de drømmer, er også
aktive når de synger. Drømmer har sitt eget språk, og kanskje er
det ikke (under)bevisstheten som driver med lumske forsøk på å
dekke over ubehagelige tabuer o.l. som er årsaken til deres
fordekte formspråk (slik Freud foreslår); kanskje er det nettopp det
drømmen er; et eget språk, en genre, en fortellerform – med
mulighet til å forbinde oss med de store fortellingenes kilde – om vi
beskjeftiger oss med å forstå.
FLYTsonen fins rett i nærheten av drømmenes rike; der praten går
fritt og lekende og der ego-kamper kan vike for reelle drama.. Å
være i bevegelse i egen tid – og om man er heldig: å bevege egen
tid – er sann lykke. Den sterkeste erfaringen er den sanselige som
er rett i kroppen – og visuell.

BORTENFOR TID OG ROM
Hjernen er et landskap det forskes intenst og mye på i vår tid. Jeg
forestiller meg at drømarbeid er neddykking i vår egen ukjente
URSUPPE – hvor det fins en annen tid. Derfor kan drømmer fortolke
fortid, forløse nåtid og forutse fremtid. ALLtid er den tid hvor før, nå
og siden smelter sammen i ett punkt; vi makter ikke så ofte å sanse
det, men i drømmene flyter vi fritt mellom tider, steder og
karakterer – i stadig transformasjon med raske klipp.
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Språk, vitenskap og matematikk er alt begreper, konstruksjoner
som HJELPER OSS Å BEGRIPE, MEN SOM ALDRI GRIPER SELVE
VIRKELIGHETEN.
Kvantemekanikken lærer oss at fysiske partikler forandres når de
observeres. Ingenting kan sies om partikkelen før den er observert
– og dermed forandret. Vi eksisterer hver især bare i sammenheng
med noe annet. Det er gode grunner til å anta at det er en dyp
sammenheng mellom stoff og bevissthet, mellom kropp og
spiritualitet.
Slik jeg erfarer drømmens funksjon som rett-i-kroppen-opplevelse,
er den ikke nødvendigvis orientert mot å avdekke undertrykte
ønsker eller skjulte skyggesider – slik drøm er forstått i den
psykoanalytiske diskursen. Drømmene er like mye en øvelse i å
fortolke nåtidens erfaringer, særlig de følelsesladde, og en øvelse i å
møte fremtidens utfordringer. Nevrobiologene Crick og Mitchinson19
relaterer drøm til fenomenet Long Term Potentiation (LTP)20, hvor
det utføres en slags pragmatisk hjernevask, hvor noen nevrale
forbindelser forsterkes og andre nulles ut, en form for revers
læring; av-læring. Dette kan ha betydning for stabilisering av
hukommelsen bl.a., særlig som følge av at de kolinergiske
nevreotransmitterne21 flyter fritt i våre sovende sinn.

EN DEL AV VÅR IDENTITET
Flanagan 22mener at visse aspekter av drøm spiller en rolle i
formingen av vår identitet; i det de berører " a vast store of
memories, a certain temperamental style, characteristic emotions,
and a set of personal concerns", som han formulerer det. De indre
19

Crick, Francis & Mitchinson, Graeme (1983).The function of dream sleep. Nature, 304(14),
July,
Crick, Francis & Mitchinson, Graeme.(1986). REM sleep and neural nets. Journal of Mind and
Behaviour, 7(2&3)
20

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/L/LTP.html
21
Kolin spiller en viktig rolle i overføringen av nerveimpulser. Kolin
er et av stoffene som går direkte inn i hjernecellene og produserer
det stoff som hjelper oss til å huske bedre.
http://74.125.77.132/search?q=cache:Vf41PK8ZPMJ:www.psychedelia.dk/phpBB3/viewtopic.php%3Ff%3D
4%26t%3D7337%26view%3Dprevious+kolinergiske&cd=4&hl=en&
ct=clnk&gl=no
22
Owen J. Flanagan: Dreaming Souls: Sleep, Dreams and the
Evolution of the Conscious Mind
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aktivitetene i hjernen, en slags støy, trigger et komplekst sett av
minner, følelser og erfaringer som til sammen bidrar til å definere
oss som den vi er. Det er en fornuftig tanke at drømmene aktiverer
og re-designer alt det materialet som til sammen utgjør vår
kontinuerlige og dynamiske identitetsutforming. Slik sett er det en
opplagt sammenheng mellom nattens erfaringer og dagens, fordi
drømmene henter sitt materiale fra de samme minner og mønstre
som vårt våkne sinn gjør om dagen.

GLIMT FRA PARADISET UNDER ARBEIDET MED
BOKEN
Å skrive ned drømmer og senere oppsøke dem, gjør noe med oss –
her er en drøm fra 2009 på paradisiske Perenthian Island, VestMalaysia, som beskriver arbeidet med denne boken (jeg er ferdig
med avsnittet 1987 og snart med 1997); som innebærer å kaste
søppel, hente lagret bagasje - og reise videre.
VEKK MED BAGASJEN!
Jeg er på en flyplass. Finner noe jeg har lagret der tidligere.
Samler det sammen, nå har jeg lite bagasje og kan få det med
meg, særlig hvis de andre hjelper. Anne og Robin bare forsvinner;
Anne etter å ha gitt meg en svær hummerbit med sitron og
majones – og lagt igjen resten til meg. Det er tegninger gjort av
barna til videoproduksjonen Dadata kom til skolen og førsteutkast
til manus for flere produksjoner – jeg har ikke lyst til å kaste
disse unge spirene av kreative spor. Men mye må kastes. Jeg
kommer inn der hvor mine ting var, og de er ryddet bort. Etter år
med lagring!! Jeg finner en vakt, han drar meg inn i bakrom hvor
det er destrueringsmaskiner og brenselovner til å makulere. Han
skal se etter min store svarte søppelsekk, men borte er den. Jeg
har en tralle med resten av bagasjen – skal ta flytog, men det er
buss for tog – og jeg må skyve/trille denne ”bjørnen” av en tralle
foran meg. Heldigvis kan jeg bruke skinner som gir drahjelp siste
kneika. Rebekka er med!
På denne øya og i to uker i Kuala Lumpur før det har jeg skrevet
mye av denne boken. Her har jeg sett undervannsarkitektur som
jeg aldri har forestilt meg kunne finnes; store kuber på havbunnen,
bygg formet som hjerner, svære flak i etasjer, knallfarger; blått,
rosa, gulgrå porøse – tror jeg – sprell levende kolonier av
kommuniserende celler i små og større helheter og i finstemt
samspill med alt annet levende. Jeg har sett verdens mest
sofistikerte yngel-klekkeri, det er jeg sikker på. Og en havskilpadde
som spiste seg langs bunnen, vaggende, majestetisk – jeg skjønner
godt at kineserne trodde at alle skilpadder er hunner - og at de
formerer seg ved hjelp av slanger. Kanskje er det slik også:-)
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Sea-cucomberen ligger som svarte pølser langs bunnen – og verst
og best av alt: Jeg svømte ved siden av en diger hai, to ganger,
bare halvannen meter fra meg. Jeg er overveldet, brent på ryggen,
takknemlig og fast bestemt på å velge livet, uansett destruksjon og
trusler. Vannet her er kjærligheten selv (og tungt av salt), det
bærer deg, du trenger ikke lee på en muskel for å flyte.
På den lille romantiske sandstranda så jeg de lange halene til aper
som lekte i trærne, et ekorn – og plukket to hjerte-koraller til
Rebekka og meg. Da jeg kom i land, fikk jeg en kokosnøtt av en
fremmed, gikk på rommet og ringte mamma, som sier:
-Går det an at du ringer så langt borte fra!? Er det ikke altfor dyrt?
-Men hvorfor svømmer du med haier?
-Åja.
-Jeg tenker på deg hver dag.
-Jeg har så vondt; hadde jeg vært hund, ville jeg ha vært avlivet.”
Hun har rett. Jeg lider med henne.
-Tusen takk for at du ringte!
Kjære, kjære mamma.
DAGEN ETTER
”Denne vala (=trøndersk for verden) er rar”, sa tante Emma i 1987.
Den ene av de muslimske damene jeg spiser frokost med har svær
munn, noen tenner som mangler nede, kvikk tunge og et
dominerende vesen. Hun sier når jeg svarer henne på spørsmålet
hva jeg skriver om;
-Ha! Drømmer!? Det er bare nonsens. Hvorfor bry seg om nonsens?
Ok. Jeg smiler og leter etter nye tema å samtale om med disse
tungt påkledte hijabbærende medsøstrene om.
Senere, når vi kommer dypere inn i samtalen og har kjent
hverandre på tennene, både de som er og ikke er, sier jeg:
-Profeten hadde mange drømmer. Mange av Koranens tekster er
drømbaserte. Jeg tror drøm og religiøse visjoner og fortellinger er
nært forbundet. Bibelen omtaler mange drømmer; Josef, for
eksempel..
Den andre kvinnen, som har et mykere vesen, bekrefter at
drømmen om syv fete og syv magre år slo til og var sann.
-Ja, sier den tungeskarpe - men det var spesielt – Gud snakker
gjennom drømmer, fordi det er eneste språket han kan nå oss på.
Bare profetene forsto budskapet – ja, det er bare i spesielle tilfeller
at drømmene har noe viktig å si oss. Gjennom profetene. Resten er
nonsens.
Og slik fortsetter samtalen, hun forteller om de ulike stadiene av
eksistens etter dette jordelivet – hun tror ikke det er materie (hva
skal vi med alt dette, sier hun og rister litt på kroppen), men sjeler
som finner ny bolig og tilværelse.
-Hvorfor skulle vi ellers holde ut her?
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Hun har sett et program om galaksene som utvider seg og
interesserer seg for det. Jeg snakker om at jeg skal til Kina, og at
de var vitenskapelig og kulturelt utviklet lenge før vi andre var
påtenkt. Det er hun enig i, og de har begge klart et sitat fra
Koranen som sier at deres omsorg skal strekke seg så langt som til
Kina. Jeg sier - hva med Norge, da? Og de ler – jeg ber dem sende
et notat til Guden sin om at det ikke er rettferdig, sett fra mitt
ståsted. De ler, men undres litt også. Og forteller historier om
mennesker som har konvertert til islam. Troen er
gjennomtrengende, levende, selvmotsigende og sterk.23
De er vitterlig rare, disse korte små livene våre her i ”vala”. Og når
vi snakker med dyr og mennesker, må vi bruke mange slags språk.
Drøm, myter, religion, historier fra uvirkeligheten (for eksempel
kaffegrut og tarot), gåter, heksagrammer, horoskoper,
krystallkuler; de er alle navigasjons-redskaper vi mennesker tyr til
når vi skal forstå, fortolke, finne mønstre, sammenhenger, innsikt.
Denne kunnskapstørsten og lysten på svar er opphav til vitenskap
og tro, som ikke er så atskilt som vi liker å tro. Og nettopp denne
intense søken – opprinnelig i naturen; hva forteller saueleveren oss
(offerdyret)? fuglenes flyruter? har gitt oss mennesker innsikt vi
ellers ikke hadde hatt.
Hvorfor er vi her? Hva vil skje med oss? Hvorfor skjer dette meg?
Oss? Når vi ikke kan bruke ord, snakker vi via alt det usagte vi bare
kan kommunisere i felter av følelser vi omslutter andre vesener
med. I går sang jeg for fiskene, og jeg tror de ”hørte” det – eller
følte vibrasjonene. Å svømme helt inntil hundrevis av fisker i
fantastiske farger og størrelser, med tomme, men likevel
nysgjerrige øyne, er en ordløs erfaring som ikke kan formidles
annet enn som en platt gjenfortelling.
Den tungeskarpe sier at kloden er gammel nå og vil forgå; og at det
er ikke vi menneskene, men Gud, som har skapt det slik. Jeg sier
det er dårlig design fra Gudens side, at jeg ikke tror på
Apokalypsen, selv om det ser mørkt ut - og hun undres over mitt
overmot. Mens jeg er full av undring, nærmest ærefrykt, over de
fantastiske byggverkene og samfunnene jeg har kjent med egen
kropp der i korall-verdenen, hvor Guden allerede har begynt sin
onde destruktive hevn – som straff for våre kollektive synder.
05.06;08:45
UNDERVEIS
Jeg er på reise, skal også til USA. Det er mye bagasje – jeg
sorterer det jeg kan legge til vask og det jeg skal lagre av klær.
Bare taket gjenstår å gjøre ferdig på huset mitt – men når jeg
23

2 uker senere, i Kuala Lumpur, på andre siden av landet, kommer alle
kvinnene pyntet til trengsel med en gave ti meg; Koranen i skinn med dedikasjon
– pluss en paparback-Koran, til bruk på toalettet
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skal ned på bakken, løsner en fjøl på mønet og jeg henger i lufta.
Men jeg bruker fysiske lover, får til en ”jump” med fjøla – slik at
jeg i nedturen kommer så nær bakken at jeg kan slippe meg og
lande trygt. Annes VW-boble skal brukes til å kjøre meg rundt.
Solen stråler, fullmånen vokser. Jeg blir aldri den samme etter
Perenthian.
I wonder if I've been changed in the night?
Let me think. Was I the same when I got up this morning? I
almost think I can remember feeling a little different. But if
I'm not the same, the next question is 'Who in the world am
I?' Ah, that's the great puzzle!
Alice
0806 kl. 15.36 har jeg vært HJEMME! I dag har jeg på ny svømt
langt av gårde alene og har besøkt fødeklinikker i korallrev, stier
jeg har døpt Sjøpølsestien og Ertekroken; den siste er en
tumleplass for knall blå små fisker. Jeg så en av de små henge på
en større turkis fisk; den elg’et seg innpå skinnet og den store ble
lei og ville jage ham – det var så moro at jeg måtte le høyt i
snorkelen. Det er underlig å se små fisker i stim; de er som EN
organisme. Ingen skal få meg til å tro at ikke celler i levende
organismer kommuniserer øyeblikkelig, simultant og synkront med
hverandre - ut fra en høyere orden. Det er fascinerende å være
midt i en stim som oppløses i et øyeblikks kaos, for så å samle seg
til én ”kropp” igjen.
Våre celler kommuniserer også med andre levende veseners celler.
I morges gikk jeg hybridization- trail alene, til de ansatte
hotellpikenes forskrekkelse og fryd. På toppen er vindmøller,
solceller, en paviljong og en utsikt man bare kan drømme om.
Jungelen er vanvittig fredfull og levende på samme tid. Oransje, lilla
og svære edderkopper i kvadratmeter store nett; det ser ut til at de
elsker kraftledningene høyere enn trærne, disse
monsteredderkoppene, kanskje de får spinnekick av vibrasjonene?
Jeg er lykkelig her.
Så en mega King fisk! Wow.
08.06;22:32 siste kveld, Perenthian island, Bubu resort
Nå høljer det, it’s raining cats and dogs, eller kanskje haier og
skilpadder; og tordner. Jeg kunne ha forelsket meg i de langhårede,
røykende skjønne bar- guttene next door. Etter sunset med Peter
posør-guide så jeg moonrise på den mørke stranden – og KJENTE at
livet er godt. Små tær krøllet seg i lunken sand, bølgene klukket
salt-salige og mørket smøg seg gradvis rundt oss alle, så jeg knapt
kunne se den haibiffen jeg hadde bestilt ved grillen. Utrolig hvor
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MYK haien er i kjøttet, og i de få beina som er! Jeg er overrasket.
En femi faen er den, haien!
TIL NEW YORK OG KVINNE MED TO PAR PUPPER
Bendik, to nære venninner og jeg er i NY. Vi er første dag på en
slags norsk sjømannshjem-affære. Jeg leter etter bagasjen, det er
mange ting jeg ikke finner, samtidig er det for mye av alt. De
andre forlater meg og jeg er lei meg.
Noen vil hjelpe meg med taxi, de skal fremføre et show. Den ene
mannen maler seg i blåhvit i ansiktet – en annen setter lys på
ham slik at han selvlyser som på disco, så taxisjåførene skal se
ham når han roper TAXI! Det er et overraskende, fascinerende og
genialt trick. Så entrer en kvinne scenen – hun er mye av ALT.
Tar nærmest dobbel plass. Hun stripper oventil og har to par
pupper! Det er helt vilt. Jeg elsker NY!
Så er det oppbrudd, pakking av bagasje avskjed med menneskene.
Miss, Rita, we’ll miss you! Come again, perhaps we meet again..
Smil. Klem, vink – jeg er rent rørt. Her har jeg ikke vært for mye av
noe for noen, bære skrevet og svømt og spist. Rachel fra hotellet
følger meg inn i båten.
Jeg er ikke dummere enn at jeg observerte at mennene rivaliserte,
moren holdt datteren i et jerngrep, kokken var urimelig, naboen på
den ene siden en drittsekk som jeg absolutt ikke måtte kjøpe noe
av og at han på andre siden prøvde å selge land han ikke eide. Osv.
Her i selveste paradiset. Der det er mennesker, er det rivalisering,
sterke følelser og harde fronter. Men for meg var Long Beach et
paradis. It’s all in your mind…

EN FJERDEDEL REM-SØVN
Det ser ut til at hjernen er mer mottakelig for indre stimuli enn ytre
når vi sover. Lengden og intensiteten av REMsøvn øker gjennom
nattens drøm–sykler; den første perioden kan være 10 minutter og
den siste opp til en time; 4-5 runder pr. natt. Ca. en fjerdedel av
tiden vi sover er REM-søvn. Nyfødte sover 14-16 timer, mens eldre
har større vansker med å sovne og våkner flere ganger – noe som
fører til lengre tid i sengen for mange eldre. Vi trenger 8-10 timers
søvn; de fleste sover for lite og stresser for mye. Kroppens
biologiske klokke24 settes av hypothalamus i hjernen og er innstilt
på 24.2 timer. Kroppen er basert på lys/mørke-rytmer til bestemte
tider. Lyset har en betegnelse på tysk, zeitgeber, tidsgiver – fordi
det setter klokka. Melatonin, prolaktin, testosteron og

24 Cirkadianske rytmer: Bevissthetsnivået reguleres i hjernen
primært gjennom retikulærsubstansen, den cirkadianske rytme
(døgnrytmen) styres via sentre i hypothalamus og epifysen
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veksthormoner har cirkadianske rytmer og maximal sekresjon om
natten.
Workers with irregular sleep
patterns have a higher risk of heart
disease and diabetes and are more
tired and inattentive, increasing
the chance of accidents...25

AKTIVT SINN OG PARALYSERT KROPP
Sir Eugene Aserinsky + Nathaniel Kleitman oppdaget REM-søvn26,
men det ser ut til at drøm kan forekomme også i andre faser, så
passiv versus aktiv søvn er et mulig begrepspar som skiller bedre
mellom drøm/ikke-drøm-søvn. Aktiv søvn fortoner seg mer som en
vilter våkenhet enn som en rolig søvn. Det er full fart, liv og drama
– en tilstand av stimulus, selvgående oppdagelser og opplevelser –
mens vi er som lammet i kroppen. Det er naturens måte å beskytte
det drømmende vesenet på; som ellers ville bli et lett bytte – for
seg selv og andre. Drømmen er en sammenhengende nedlasting av
informasjon og erfaring, overført fra tider og arter vi ikke kjenner,
og som gir oss nødvendig naturlig livsgrunnlag, i tillegg til at de
også er et alarmsystem, en beredskap – som gjør oss i stand til å
beskytte oss og våkne om noe truer. Reptilhjernen dikteres av
genene. Med pattedyrene kommer emosjonene; lidenskap, hat,
frykt, tiltrekning, sinne, kjærlighet. Nathalie Anger oppsummerer
dette på genialt vis: ”The bigger the brain, the bigger the
emotions”. 27 Jo større hjerne, jo sterkere emosjoner. Slik er
naturens lov.

SØVNLØSHET
Søvndeprivasjon har seriøse følger for en persons hukommelse,
stemningsleie og konsentrasjonsevne. Det er alminnelig kunnskap
at søvnløshet kan føre til dårligere kognitive prestasjoner (språk,
matematikk), tap av hukommelse, depresjon, utydelig tale,
forstyrret syn m.m. Fedme og diabetes II-mestring påvirkes av
søvnkvaliteten. Om søvnen svikter over tid kan det ha svært
alvorlige, også dødbringende konsekvenser. Det kardiovaskulære
25 Mess with the body clock at your peril
NewScientist.com News April 24, 2005
http://www.kurzweilai.net/email/newsRedirect.html?newsID=4441&
m=10754
26 http://videnskab.dk/content/dk/krop_sundhed/sovn er
en_rejse_i_hjernebolger
27

Nathalie Anger Woman 1999
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systemet, respirasjon og endokrine funksjoner påvirkes også av
søvnkvaliteten.
ARE YOU SUICIDAL? Only in the morning.
Ocean 11, Brad Pitt
Mange mennesker merker ikke at de sover for lite – og skjønner
ikke årsakssammenhengene. Melatonin produseres i mørket. Å slå
av lyset og å sove om natten er lurt; lurt er det også å ha bestemte
rutiner og å unngå kaffe, alkohol på kvelden og store sene
middager. Noen sier at det fins friske og raske notoriske
insomniacs. Kanskje det. Men det er mye som tyder på at en god
natts søvn er av avgjørende vital betydning for de aller fleste av
oss.
Julie Eisenbud, Univ. of Colorado, sier at informasjon på drømnivå
ikke primært er rettet mot individet,”but to an interlacing hierarchy
of eco-systems in which the individual, regardless of species, is
necessarily embedded.” 28 Det er usedvanlig presist formulert og
understreker mitt hovedpoeng i dette kapittelet; at det ikke er jeg
som drømmer, men at noe drømmer i meg, noe større enn meg,
som bærer meg.

HAR DRØMMER NOE BESTEMT SI OSS?
Drømmene har ikke bare én bestemt funksjon. De omfatter – slik all
hjerneaktivitet gjør det – et mangfold av virkninger av helbredende,
lærende, fornyende, rensende og skapende art.
Vi drømmer 104 380 drømmer i snitt pr liv29. Det er rimelig å anta
at noe av innholdet i disse drømmene har en eller annen form for
budskap det er verdt å få med seg.
Drømmer kan varsle sykdom og død. Jeg var ultra-nær min
venninne Anne da hun døde i Oslo 4. juli 2008, både i sovende og
våken tilstand, selv om jeg fysisk var i Nice. Kanskje overhørte jeg
et drømvarsel om hennes alvorlige sykdom; jeg kan ikke slutte å
tenke på den katten som sendte en fis rett i fjeset på meg (omtalt
et annet sted i boken). Hennes kreft kunne ha vært oppdaget før –
om legen hadde tatt henne mer på alvor og ikke sendt henne hjem
med vås om hemoroider – men kanskje også om jeg hadde hørt på
katten, som til overmål kloret meg i øyet for å få meg til å se.

28
29

Appendix Ullmann et al, Dream telepathy,1973
Kilde NRK radio 240109
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KAN VI VÆRE SANNDRØMTE?
There is nothing like a dream to create the future.
NORMAN LINDSAY
Jeg er full av (be)undring av mennesker som kan drømme sant –
f.eks. at det skal bli syv fete, deretter syv magre år i Egypt – og så
blir det det! Jeg må innrømme at jeg også er full av skepsis.
Mine erfaringer på feltet er få og knuslete, men jeg deler dem
likevel.
Jeg har drømt om en gammel venn jeg ikke har sett på årevis, og
idet jeg våkner, ringer han på døra. Jeg har drømt en pakistansk
kvinne med barnevogn – som jeg senere på dagen møter på
postkontoret. Det er stadig tilfeller av sanndrøm og synkronisitet
som er tilsynelatende uforklarlig – og kanskje til og med uviktig.
Sommeren 2009 – etter hjemkomsten fra den 6 uker lange reisen i
Asia, leser jeg en av drøm-bøkene fra 2008 i hagen i Fevåg:
29.11.08; 09:35:
Rød-rosa soft-shellcrabs er min første rett, jeg er i utlandet.
Krabbene er i akvarium, levende, viltre. Servert er den klemt flat i
grillen, chilien er litt for sterk.
På et annet sted serverer de alt ”samtidig”, det er en slags buffét
som ikke er en buffét. Jeg fristes til å ta dessert først, men gjør
det ikke.
Jeg tror jeg har tatt feil bok, at det er notater fra reisen. Mitt aller
første måltid var nemlig The famous Singapore chilli soft crab i
Kuala Lumpur. Senere, på Batam i Indonesia, introduseres jeg til en
serveringsform jeg ikke har sett før; selv om vi bare er 3 gjester,
settes mer enn 20 retter frem på bordet for oss; altså en buffé som
ikke er en buffé. Dette har jeg akkurat forklart og vist på video til
min familie. Når jeg leser drømmen høyt på kjøkkenet, skjønner alle
i familien øyeblikkelig hva jeg sikter til – men hvorfor være
sanndrømt om så prosaiske ting? Jeg har ingen forestillinger om at
jeg er mer sanndrømt enn andre, bare at jeg vier mine drømmer
mer oppmerksomhet enn de fleste.
Mamma og søster Monica forteller også sommeren 2009 at jeg
drømte flystyrt og var svært opphisset samme natt som Lockerbieulykken skjedde. Det hadde jeg glemt. Akkurat nå, i skrivende
stund, gikk jeg til hyllen med håndskrevne bøker hjemme i Oslo,
fant en liten støvete rød bok HVA MENN VET OM KVINNER (en
humoristisk notatbok med blanke sider) - som jeg hadde brukt til
drømnotater siste del av 1988, og finner følgende:
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21.12; 07:30 Royal Viking hotell:
Det er halvmørkt ved havet- i Fevågs fjæresteiner kryper det opp
fra bunnen og i land horder av menn og kvinner i uniform (..)
Mamma og jeg går her, vi skal til et fly, mamma sier at det er bra
at ingen spør hvor de kommer fra. (…) En venn (Eric) er oppe i et
fly, jeg hører hans stemme og ser et close bilde av maskinen som
fusker, flyet kommer styrtende i total-bilde, og eksploderer.
Flyet Clipper Maid of the Sea, et Boeing 747-121, ble onsdag
21.des. 1988 sprengt av en bombe, 243 passasjerer og 16 ansatte
ble drept. Den synkrone drømmen kan være en tilfeldighet. Det kan
være mange tilfeldigheter – eller det kan være mønstre av
sammenhenger og kommunikasjonsfrekvenser vi ikke kjenner.
Det er uendelig mange som kan fortelle om tilfeller av sanndrøm.
Mye forskning gjenstår, i mellomtiden kan vi som vil det, øve oss i å
være mer mottakelige.
Året før mitt gamle bands gjenforening drømte jeg at min nevø
hentet frem Isenkram fra glemselen:
Så er det i hagen i Fevåg vi er. Noen mimrer om Isenkram. Det
viser seg at Kaj har funnet en gammel tape med sanger på – fra
4-8 er bra, sier søster Monica, spill den. Ja, hvorfor ikke? Jeg
tenker at vi skal åpne vinduene fra stua ut mot hagen og sette
høyttalerne der. Inne har Morten laget torskemiddag (lutefisk?)
Han har laget 5 svære kjeler med erter og bacon – jeg sier
lakonisk til Kaj; han har laget ertestuing helt til neste jul… Han
nikker. Sånn er det bare.
Jeg har drømt mange formuleringer til bruk i jobbsammenheng. Jeg
har avdekket dypere følelser for andre mennesker, både av godt og
dårlig slag gjennom drømmer. Jeg har lært meg å sette pris på
andre sider av pappa enn de jeg hadde mens han levde – natters
tid. Jeg har sett min mors og families drama iscenesatt – som i sin
tur skaper forståelse og forsoning. Jeg har tidvis vært sanndrømt,
både i stort og i smått. Og jeg har hatt telepatiske drømmer
sammen med de som jeg har vært svært nær i kjærlighet.
Sanndrøm og prekognisjon i drøm er my omtalt i drømlitteraturen.
Ghengis Khan, Napoleon og Hitler sies å ha hatt sanne drømmer om
egne slag og Abraham Lincoln så seg selv i en drøm, død, liggende i
en kiste, to uker før han ble drept.30
En tidlig kristen kvinnelig martyr, Perpetua, og hennes slavinne fikk
den første av sine drømmer eller visjoner om sin egen
martyrskjebne, hvor hun gikk til himmels på en stige. I rettssaken
30

Kilde s 116-117, Recollections of Abraham Lincoln 1847-1865,
Ward Hill Lamon (Lincoln, University of Nebraska Press, 1994
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mot dem ble de dømt til døden, og de skulle kastes for de ville
dyrene på stadion (ad bestias). Da Perpetua var ført tilbake til
fengslet, hadde hun en bemerkelsesverdig visjon om seg selv: Hun
ble ført til arenaen, avkledd og forvandlet til en mann, og i en fysisk
kamp fikk hun bukt med Satan i skikkelse av en skummelt utseende
egypter og trampet på hodet hans.
Kvinnene ble skadet av en vill ku, deretter skulle de drepes av
sverd, men Perpetua døde ikke før hun selv førte sverdet til egen
hals. 31
Noen snakker om at vi er energikropper, skyggekropper, gjensidig
forbundne, også gjennom sam-drøm32. Kanskje kan vi drømme sant
om egen død, kanskje ikke. Jung sammenligner redselen for døden i
eldre år med redselen for livet i unge år.
But when one is alone and it is night and so dark and still that
one hears nothing and sees nothing but the thoughts which
add and subtract the years, and the long row of disagreeable
facts which remorselessly indicate how far the hand of the
clock has moved forward, and the slow, irresistible approach
of the wall of darkness which will eventually engulf everything
you love, possess, wish, strive, and hope for — then all our
profundities about life slink off to some undiscoverable hiding
place, and fear envelops the sleepless one like a smothering
blanket.
Carl Gustav Jung33
Men Jung sier også at døden er en del av en naturlig syklus, livets
endelige mål og fullbyrdelse og at bare den av oss er vitalt levende
som er klar for å dø. Det er en god tanke; både å dø litt hver dag, å
være beredt og å dø lys levende.
Våre sjeler er ikke logiske. Menneskesinnet er notorisk defekt,
hevder noen. Dette gjør at vi undervurderer katastrofer som vi
ellers kunne ha sett komme, bl.a. fordi vi innbiller oss at ting er
bedre enn de er, vi legger vekt på det som støtter våre egne
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http://www.katolsk.no/biografi/perpetua.htm
“co-dreaming” er et begrep brukt av Nigel Hamilton. Relaterte
tema behandles også I Joseph A. Kotarba, Andrea Fontana: The
Existential Self in Society
Se Nigel Hamiltons workshop A Sufi Perspective on Working with
Dreams on the Spiritual Path, 2008 http://www.path-oftransformation.com/index.php?page=0302&lg=e
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forestillinger, vi lytter for lite på andre og vi er skapninger fra
fortiden:-) Og vi lærer ikke før vi kjenner det på egen kropp34.
Drømmene øver oss i å møte og mestre fremtidige katastrofer og
ubehag – her er en drøm fra 2002 som forbereder meg på
utfordringene det kan medføre å utgi en bok:-):
MISLYKKET BOK
En bok er gitt ut med flere av mine løse tekster og notater. Det er
Virtual Garden som står bak. Motivene er kommersielle. Jeg blir
rasende og melder fra – uten å grine (seier!).
Layout og typer er latterlig harry, billedmaterialet likeså.
Del 1 er en slags billedcollage med kommentarer. Mus. Kyr.
Bønder. Nærbilder med grusomme titler.
Del 2 er en slags (trønder)historier, mens del 3 heter ”Rita
Westviks betraktninger”. Nils Petter Nordskar har til og med
beskrevet dem som ”noe uferdige og patetiske”, men med
”idérikdom” – eller noe lignende flaut. Trykksverten er tidvis
borte. Jeg gjenkjenner heller ikke igjen alt som mitt.
Det skal være et møte. Are, Helge og William (med VG) – skal vi
dra? Arne B og Emil (fra jobben) er der. Tiden går. Jeg rekker
ikke å stelle meg, men ser ok ut i speilet.
Som sagt; jeg er ikke særlig sanndrømtJ, men dette var jo bare en
mental øvelse i worst case scenarios.

SPONTANE SELVPORTRETTER
Alphonse Maeder sier at drømmen er et spontant selvportrett, i
symbolsk form, av den aktuelle situasjonen i det ubevisste. Også
Jung mener at drømmen er en symbolsk representasjon av ubevisst
innhold og at den ikke nødvendigvis bare omhandler ønskeoppfyllelse, som Freud syntes å mene. Selv om drømmenes
grunnleggende biologisk kompensatoriske karakter er korrekt
observert, konkluderte Jung med at Freuds forståelse var for trang
(”narrow”).35 Jung hevder et det kompensatoriske forholder seg til
den aktuelle bevisste tilstanden, og de bryter seg gjennom søvnen
når innholdet er så intenst at det nærmest forlanger kontakt med
det bevisste. Han mener også at en analyse av drømmens
manifeste innhold bør gå forut for analysen av det latente. Kanskje
er det vårt våkne jeg som er den ubevisste part; vi orker ikke forstå
verken det tunge, komplekse eller enkle budskapet drømmene byr
på – fordi det krever mot til å se det vi ikke vil eller tør eller kan.
34 Watkins, M.D. og Bazerman, M.H. 2003. "Predictable Surprises:
The Disasters you should have seen coming." Harvard Business
Review, March, Vol. 81. no 3, p. 72-80.
35
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Jeg’et bortforklarer og motsetter seg selvinnsikt; den frie
assosiasjonsmetoden er fortsatt en god inngang til å lete etter
innsikt i egen psyke. En drøm har ikke bare én mening, det er
nettopp dette mangfoldet av mulig symbolsk innhold som gjør
fortolkningen fascinerende. Den reduksjonistiske freudianske
forståelsen (alle lange ting er en penis-forståelsen) impliserer et
forenklet og fattig syn på livet – og drømmene. Når det er sagt;
Freud var en banebrytende pioner som for alltid endret vårt syn på
oss selv og vår psykologi.

DRØM I KONTEKST
Jeg velger i denne boken som sagt å dele notater fra to perioder fra
eget dag-og natt-liv, i håp om at beretningene fra det hinsidige og
det daglige til sammen gir bedre psykologiske røntgenbilder enn
fragmenterte drømmer ute av kontekst. Drømmene er våre levende
orakler, de åpner opp, minner oss på forhold vi har oversett, byr på
kryptiske oppskrifter for løsning av hverdagsproblemer og
uovertrufne iscenesettelser av emosjonelle drama. De er våre
individuelle følgesvenner i våre levde liv, våre læremestre i
egenutvikling i retning frihet og helhet, samtidig som de tar i bruk
universelle symboler og bilder (arketyper) som går igjen til mange
tider i alle kulturer. Slik er drømmene både vår alles kunnskapskilde
og våre helt personlige opplevelser.

SANNHETEN LIGGER I ØYET SOM SER
Det er naturlig å projisere ubevisst innhold over på andre. Verden
er ikke som den er, men som vi ser den. Imaginære forestillinger
om verden, vår persepsjon og fortolkning, utgjør vårt begrep om
virkeligheten, og vi har alle vår himmel av tegn vi navigerer etter.
En person jeg forestiller meg gjennom projeksjoner er et imago, en
bærer av bilder og symboler. Alle menneskelige relasjoner er omgitt
av gjensidige projeksjoner.36
Denne viktige distinksjonen mellom virkelighet og opplevd, fortolket
og projisert virkelighet er avgjørende. POS (Positive Organizational
Scholarship37) – en retning innen psykologien som vinner terreng i
vår tid - sier at våre selvbilder ikke baserer seg på hva vi tror om
oss selv, ei heller på hva andre tror om oss, men på hva vi TROR
andre tror om oss. Sannhet er i sannhet et komplekst begrep, og
den objektive virkelighet er oftere en konsekvens av
definisjonsmakt og forhandlinger enn av ”rene” fakta. Å gi seg i kast
36
37
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med eget, ubevisst tankestoff som åpenbarer seg i drømme, kan
bidra til noe mer dybde – og distanse - til egen
virkelighetsforståelse og de relasjonene vi er vevd inn i.

KAMPEN OM PLASSEN I HJERNEN
Reptilhjernen, dyrehjernen og neocortex-hjernen samarbeider og
konkurrerer om plassen i menneskesinnet. Det er ulike former for
kunnskap og følelser som formidles og håndteres. Stimuli og
inntrykk må sorteres og prosesseres og lagres for at vi skal
overleve. Prosessering og lagring er muligens dårlige begreper, for
hjernen er på ingen måte som en datamaskin. Hjernens arkiver er
mye mer flytende, skapende, romlige og dynamisk ordnet enn en
computer. Helhet virkeliggjør seg i oss bare i glimt, noen ganger i
en drøm.
Mennesket er det smarteste og grusomste lille økosystemet i
skaperverket. Det er derfor menneskene – og andre grusomme
pattedyr - drømmer. Hjernen er utviklet, hodet er stort og det er
umulig på det nåværende utviklingsnivået for disse skapningene å
ta inn over seg all den informasjonen som er nødvendig for å holde
overlevelsen levende. Prisen andre versjoner og varianter har
måttet betale i utviklingens løp er død og utryddelse. Menneskene
overlever – foreløpig. Hjernen må romme og gjenfinne kunnskap og
erfaringer i kontekst; når det trengs. Drømmene hjelper med
sortering, bearbeiding, lagring, varsling og er en slags beredskap
naturen har utstyrt disse våre forvokste hjerner med.
Platon forestilte seg at dialogen mellom kroppen og sinnet foregikk i
hjernen, altså at hjernen forhandlet med seg selv, lenge før Freud
lanserte modellen bevissthet/underbevissthet (eller delt opp i ego,
id og superego). Mye av denne indre dialogen foregår ”offline” om
natta, når vi drømmer. Mennesket er ikke et isolert økosystem, men
en liten enhet som samspiller og ”svømmer” blant en rekke andre
økosystemer; fra urtiden (nedarvede minner og erfaringer via DNA),
fra kosmos og fra dyrs og planters økosystemer. Karl Popper
foreslår tre verdener, den fysiske, den mentale (bevisst og
ubevisst) og den tredje verden, hvor forestillinger, myter og
legender bor – sanne eller falske38 – en parallell tanke til Dawkin’s
begrep memer39 , en form for kulturelt overførte ”gener”.
Det trengs møteplasser mellom den arkaiske delen av hjernen og
neocortex, særlig i bevissthetsrevolusjonens og de globale krisers
tidsalder. Det er ulike impulser, kommandoer og behov som kan
resultere i konflikt og som trenger en tumleplass for mekling og
38
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forsoning. Watson sier at det kan komme ekstraordinære følger av
denne kampen mellom ulike deler av bevisstheten – ”a quadriple
brain, perhaps” 40 – en blanding av enda større problemer og
utenkelig styrke og ferdighet - eller et kvantesprang i en helt ny
retning?

BEVISSTHETSREVOLUSJONEN – NESTE TRINN I
EVOLUSJONEN
Drømmene er Gudenes språk – eller naturens språk, det er bare et
retorisk spørsmål hva vi kaller denne mer-enn-menneskelige
bevisstheten. Sammen med computernes overmenneskelige
regnekraft, presisjon og simuleringskapasitet vil neste generasjon
menneske sannsynligvis være en samspillende enhet av menneske
og datamaskin, en robo sapiens eller om du vil, kyborger. Det er
egentlig ikke et fremtidig utviklingsnivå jeg beskriver, men et
nåtidig. Vi omgir oss med et vell av kunnskap om alt mulig fra hvem
som helst hvor som helst når som helst (det utgis f. eks. 3000
bøker – per dag – og om Myspace var et land, ville det være nr. 11 i
størrelse hva folketall angår).
Det er opplagt at denne kunnskaps- og medie-revolusjonen allerede
har endret menneskenes bevissthet, både om oss selv og våre
omgivelser. Proteser, biosensorer, overvåkingssystemer, nye
medier, nye materialer etc. gjør at vi bytter ut og reparerer vev,
organer, celler og kroppsdeler som best vi kan, og etterspørselen
etter evig liv er evig. For å bearbeide all denne nye og gamle
kunnskapen i et vell av kanaler og medier, vil nye former for
integrert bevissthet med all sannsynlighet utvikle seg.
Within the next three decades, greater-than-human
intelligence will likely occur through computer- human
interfaces
Weiner/Brown i Insider’s guide to the Future
Drømaktivitetene, som er en basis-aktivitet i både dyrs og
menneskers bevissthet, er vesentlige i denne evolusjonsprosessen.
Ingen vet med sikkerhet hvorfor vi sover. Men vi må sove, det er
nærmest et instinkt; en biologisk nødvendighet.
Det er ikke sikkert det er så vesentlig for det enkelte egoet å huske
drømmer, det vesentlige er å drømme. Og det gjør alle. De som
lærer drømmer mer. De som opplever nye ting og utvikler seg
drømmer mer.
Drøm er altså en nødvendig forutsetning for evolusjonen.

40
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Mitt enkle verdensbilde er slik: Vår våkne bevissthet kan forstå og
forklare visse forhold som lar seg beskrive, gjentas og verifiseres.
Vår våkne bevissthet kan også intuitivt ane og fornemme tegn og
impulser som er mer vage, fra ytre omgivelser (kultur, natur,
teknologi) og indre omgivelser (hormoner, gamle og ferske
emosjoner, galleblære, mage/tarm, lever og andre innvoller og det
ubevisste). Det ubevisste kan gjøres bevisst. Det kan bli en slags
mer-bevissthet eller superbevissthet, eller kanskje ganske enkelt
fornuft og klokskap.
Bevisstheten ligger som oftest etter begivenhetene, eller som vi sa i
70-årene; basis er overordnet overbygningen. Mennesker har til alle
tider prøvd å avtvinge omgivelsene signaler og tegn som kan
forklare utviklingen og gi råd om fremtiden. Alt fra innvoller til
galakser har blitt studert med den største iver. Signs, tegn i tiden,
naturens (eller Guds) signatur i oss og alt som omgir oss øker vår
forståelse for våre livsbetingelser. Det er min antagelse at andre
tiders og kulturers studier har vært like seriøse og intelligente som
vår egen tids.
Vi lever i genetikkens, klimakrisens, post-finanskrisens og den
digitaliserte globaliseringens æra. Jeg tror likevel at vi først og
fremst lever i bevissthetens æra, hvor økt forståelse av dannelsen
av bevissthet og atferd er det sentrale, altså skapelsen av våre
indre universer – eller multiverser - like mye som de store som
omgir oss og stadig ekspanderer, mens vi og alt annet fyker fra
hverandre i et kosmisk perspektiv. Videre tror jeg at vi kan lese
parallelle signaturer på ulike nivåer, fra mikro- til makro-kosmos og
at alt levende er innbyrdes forbundet. Jeg har aldri trodd at cellen
er den minste byggesteinen. For det første er den ikke en stein, for
det andre er den ikke en enslig sak, men lever i samhandling med
andre celler og kolonier av celler. Livet blir til i en storslagent
koreografert levende prosess hvor gener, omgivelser, intensjoner
og kultur virker sammen i en slags samskapt synkrondans, uten
noen enestående sentral koreograf. Vår tids metaforer er mindre
fysikk og matematikk, mer biologi og dynamiske økosystemer, hvor
aktiviteter styres av hele organismer samtidig.
Vi navigerer alle etter de tegnene, de signalene, vi tror er viktige for
våre liv; kalt ”semiosfære” av den danske bio-filosofen Jesber
Hoffmeyer, i den lille vidunderlige boken LIVETS TEGN41. Jesper
Hoffmeyer har siden 2005 kunnet kalle seg sig doktor i filosofi, etter
disputasen "Biosemiotik - En afhandling om livets tegn og tegnenes

41 Jesper Hoffmeyer: Livets tegn – betydningens naturhistorie Pax
1994
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liv".42 En bakterie utvikler seg fordi den foretrekker det ene foran
det andre. Det er denne stadig mer sofistikerte
retningsbestemmelsen som er essensen i evolusjonen, sier
Hoffmeyer. Han mener at evolusjonen handler om det han kaller
semiotisk frihet, som dreier seg om stadig økende evne og talent til
å tyde, tolke og kommunisere betydningselementer med andre
organismer i forhold til omgivelsene.
Vi er alle ETs med opphav i utenomjordisk materiale bragt til jorden
via kometer og meteoritter. Deretter er vi alle fra Afrika og
stammer fra fiskene. Det er slett ikke helt sikkert at psykiateren
Sven Bjørk, som du vil møte i kapittelet om 1987, tok helt feil om
sitt galaktiske opphav, selv om vi ikke var på samme
bevissthetsfrekvens. Det er en synlig sammenheng etymologisk
mellom sign – signatur – og signifikant – hver tid leter etter
signifikante funn på sitt særegne vis.
Under overskriften You are the cutting edge of evolution skriver
integralfilosofen Ken Wilber i april 2010:
Go ahead, take a few moments to feel into that. It's not
hyperbole—billions of years of evolution are at your back,
plunging you into greater consciousness, greater compassion,
greater freedom, and greater fullness. You are already
perfect, and always have been—and yet, there is something
making you even more perfect, something shaping you in its
own image, something inviting you to step more fully into
your own life.
And that something is you.43

HJERNEN ER IKKE ALENE
Dronningen regulerer hver enkelt maurs atferd via feromoner i en
større kropp (tua) og dronningbien koreograferer bienes dans i
kuben. Kuben og tua er i seg selv nærmest som en organisme hvor
de enkelte individene utfører arbeid som ligner på en kropps, med
en felles mage, mange munner, lever, nyrer og
reproduksjonsorganer. Den mannlige bien dør etter å ha befruktet
dronningen, en tydelig demonstrasjon av at kjærlighet og død er
forbundet; amore er uløselig knyttet til morte, som det heter på
italiensk. Den enkelte bi eller maur kan ikke eksistere alene, like lite
som en bit av et menneske kan det. Det er et sinnrikt gjensidig
42 Se intervju med Hoffmeyer om avhandlingen her
http://onlinedebat.religion.dk/showthreaded.php?Number=38141
43 http://www.kenwilber.com/home/landing/index.html
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forhold mellom bien og kuben, mauren og tua, som mellom
menneskene og deres omgivelser. Individer eksisterer, men ikke
alene. Denne natur/kulturkonflikten utspiller seg i fullt monn i vår
tid; hvilket ”hele” skal passe på syke og gamle; er det familien (les
kvinnen), velferdsstaten (les hjelpepleierne, 98 % kvinner),
forsikringsselskapene, bedriften?
Vi leter etter modeller og kanskje venter vi alle på tegn som kan gi
personlige og politiske svar. I ventetiden dyrker vi Obama, som
akkompagnert av opphetede retoriske basketak fikk gjennom
helsereformen i mars 2010:-) Selv overvar jeg den dramatiske
debatten og avstemningen i Huset på et hotellrom i Indonesia, det
største muslimske landet i verden hvor Obama tilbragte 6 år av sine
guttedager. Hans stab hadde via Twitter meldt om utsettelse av
Obamas planlagte Indonesiabesøk (med begrunnelsen ”Twitter er
det raskeste mediet å få ut informasjon på”). På øya Batam var det
akkurat da 6 norske skip under bygging, lønningene lå på 7 kroner
timen, menneskene kjørte opp til 5 på hver moped uten hjelm og
helsestellet is to be developed.
Verden blir stadig mindre og vår evne til å løse brennende globale
utfordringer krever kunnskap, kulturforståelse, handlekraft, andre
modeller og raskere tempo enn vi hittil har sett, selv ikke fra den
rasende tigerøkonomien i Kina, som for tiden tar pusten fra oss alle.
Og det krever at vi handler SAMMEN og ikke hver for oss ut fra
snevre lokale overlevelses- eller inntjeningshensyn. En ny global
samhandlingsevne med økologiske, økonomiske og sosiale regnskap
som målestokk krever ny bevissthet og fokus på essensielle likheter
og utfordringer vi står ovenfor som art/økosystem. Om Gud og
naturen vil, vil den nødvendige innsikt sive og skrive seg inn i oss
både natt og dag og gi oss kodene; OM VI VIL. Det er foreløpig små
og svake signaler som tyder på det.
Den ERFARINGSBASERTE KUNNSKAPEN ligger i oss (i gener og i lag
av bevissthet), og sjelen, eller psyken, er det naturlige ”organet”
som er viktigst for den vesentlige læringen i livet; d.v.s. kunnskap
om oss selv, våre dypeste emosjoner, vår sammenheng med alt
levende - og vår egen (naturlige) forgjengelighet og død på det
fysiske planet.
Psyken er større enn vår bevissthet, mer enn hva vårt rasjonelle jeg
kan begripe. I mitt verdensbilde bader vi i bevissthet; den
kunnskapen jorden og alt liv bærer. Våre forfedres og formødres
kunnskap er lagret i oss og rundt oss. Psyken hører til et univers
hinsides tid og rom, men griper inn i våre jordeliv som er underlagt
liv- og død-sykler, fysiske lover og store krav til navigasjonsevne enkeltvis og kollektivt. Underbevisstheten tilhører ikke den enkelte
alene. Den er forbundet med all intelligens som fins i kosmos. Den
er i konstant dans med alt levende, inklusive de menneskene vi
deler livet med i arbeid, kjærlighet og samfunnsvirke.
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BEVISSTHET ER ET DYNAMISK BIOFEEDBACKSYSTEM
Mennesket er et økosystem med et hjerte som pumper blod, et
renovasjonssystem (nyrer etc.) og en ryggmarg som ender i en
dobbelt-hjerne, beskyttet av en beinskalle. Watson sier at form er
livets essens, den kraften som former livet. Form og mønstre bærer
informasjon, mer og mer kompleks, og det er ikke noe man kan
gjenfinne som substans i cellene, men noe som er ”superimposed
on them by their arrangement in space”. Forskjellen mellom
substans og form er som mellom leire og alle former leire kan anta.
Dette er et fornuftig forslag – som korresponderer med I Ching44
og Feng Shuis grunnleggende forestillinger om rom, retning, form –
og livskrefter. Livets substans er noen få aminosyrer, men formene
det antar er uendelig mange. Å gjenkjenne seg selv som en enhet
(og maten ”min”, venner og fiender) er en viktig funksjon av form.
Kampen mellom mekanistisk og vitalistisk menneskesyn går tvers
gjennom teorier og praksis, både vitenskapelige og terapeutiske;
gjennom verdensbilder og religioner. Kreasjonisme versus
evolusjonisme. Atferdsterapi vs. dybdepsykologisk analyse.
Materialisme versus idealisme. Skalpell eller meningsdannelse som
viktigste vei til økt kunnskap i nevrovitenskapene. Faglige, målbare
prestasjoner versus helhetlig utvikling av levende, ”gagns”
mennesker i skolen. Det er sjelden enten-eller.
Bevissthet kan ikke forstås verken som mekanisk materialisme eller
som en form for metafysisk ”intangible” størrelse alene. Bevissthet
er begge deler. Selv om molekyler kommuniserer, også med andre
arters molekyler og dermed har en form for ”intelligens”, er det ikke
fornuftig å forstå bevissthet som basert i molekyler. Bevissthet er
basert i mennesker, og sannsynligvis i andre arter på andre måter
vi ennå ikke skjønner, og det er her denne mystiske del/helhet,
begge deler, paradoksale samspill, livets under, kall det hva du vil,
ligger. Livet og dets ulike former er et dynamisk løp, et system av
gjensidig lek og spill, et bio-feedback-system.
Bevissthet er en tilstand som beskriver ett systems/individs modell
av seg selv i et større, komplekst system (simulert i individets
”verdensbilde”). Det er i høyre hjerne-hemisfære menneskene
utvikler visualiseringer, modeller og simuleringer. Watson sier dette
er det store gjennombruddet i utviklingen. Fenotypene (som er
måten genene uttrykker seg på) gjør revolusjon og setter seg opp
mot det regjerende gendiktaturet. Cogito, ergo sum. Eller nei, det
er et reduksjonistisk kunnskapssyn; Sentio, ergo sum. Følelser
vinner ofte over fornuften.
44

Forvandlingens bok, Kinas viktigste og eldste bok

60

DESIGNER-HJERNER I EMNING
I 2000 laget jeg et mini-scenario i Futurama som reklamerte for
MOOD MODULATOR - en pille som sikrer balanse i sinnet og
emosjonene og som kan kjøpes reseptfritt på xxx.happylife.com.
Det er ikke langt fra virkeligheten.
"Nevron targeting and tuning" er førende for en rekke teknologiløp
på vei mot markedet, som er vår 2-delte, foldede grå og hvite
masse vi bærer på - eller som kanskje bærer på oss. Å injisere
snille virus som setter inn skreddersydde gener i celler er en
metode under utprøving i hjernerelaterte gen-terapier. Vi kan pushe
hjernen til å produsere nye gener. Noen vil øke aktiviteten i
faktorene som styrer nerve-vekst, også ved hjelp av sakesløse snille
virus. Hjernemat er allerede til salgs i USA, på resept ((firmaet
Accera, Colorado). Regenerering av nevroner for å unngå senilitet
og boost’e kognisjonskraft er ikke utenkelig, tvert imot, det er
selskaper som allerede lever av denne strategien. Neuro-Nova i
Stockholm hevder å ha kurert apekatter for Parkinson. Implanterte
chip'er i hjernedypet som sender målrettede elektriske signaler til
spesielle celleklynger er ikke et far fetched scenario. Vi er inne i en
æra hvor designer-hjerner kan bli like populært som lykkepiller,
skifte av organer og design av nye smarthus-løsninger. For
eksempel: IQ-lift, boost av selvfølelse, emo-kontroll,
minneforbedring, konsentrasjonsforsterker, prestasjonsøkning ved
eksamener og jobbintervjuer etc. Mentale tilstander styres av store,
komplekse nettverk av hundretalls gener - så det er ingen quick-fix
for noe som helst. Men vi mennesker er nådeløse jakten på mer
kunnskap og bedre og lengre liv. "Dødsreseptor 6" er et nylig
oppdaget protein som får hjerneceller til å begå selvmord. Hvis
dette DR6 kan stoppes i sine ugjerninger kan vi kanskje både tenke
klarere og huske mer enn vi er designet til å bære. Eller kanskje er
det nettopp det som skal til; en ny integrert samhandlende hjerne,
hvor alle 3-4 delene klarer å forhandle om og styre det de er best
til.
Det har ellers lyktes et forskerteam fra The Washington University i
USA å påvise at særlig tre områder i toppetasjen er involvert i
mennesket særegne evne til å forestille oss bilder av fremtid.45
Jeg har lenge ventet på en digital intelligent agent som forstår meg
bedre enn jeg gjør selv. Jeg er kommet til at drømmene gjør det
bedre enn de agentens som er på markedet.
45

Karl K. Szpunar, Jason M. Watson, Kathleen B. McDermott.
Neural substrates of envisioning the future. Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS), Online Early Edition for uken
2. til 5. januar 2006
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Før vi blir til mennesker, sånn midt mellom en tilværelse som
besjelet stjernestøv og en blodig fødsel, finner sjelen sin bolig i oss,
gjennom å fylle fosteret med naturkunnskap og overlevelsesballast i
form av imaginære bilder i imaginære rom. Senere, når sjelen
kommer i jordisk kontekst, får den mye konkurranse fra mange
hold (ego, sosiokultur, annen besjelet natur) - men sjelen fortsetter
uopphørlig å oppdra oss, våke over oss og snakke til oss gjennom
drømmer. Hjernen er ikke alene. Sjelen er slett ikke alene.
Drømmen er sjelens essens.

SE DRØMMEN PÅ DRØMMENS PREMISSER
I drømforskningen er det alt for mange som bruker alt for mye tid
på å telle, måle, forklare og "vite" - med utgangspunkt i
tradisjonelle vitenskapsteoretiske tilnærminger. Både Freud og til
dels Jung arbeidet innen de positivistiske regimene hvor empiri og
verifiserbarhet, repeterbarhet etc. er blant kravene til god
forskning. Det er tid for å slippe til andre dogmer i vitenskapene nå,
slik at de som arbeider med og i mørket kan åpenbare
forklaringsmodeller i dagslys. Det er en forbindelse mellom Eros og
Tanatos i drømmenes verden, og ikke vet jeg om jeg forstår James
Hillman46 rett, men jeg tror det er dit han vil når han sier at det er
en form for kjærlighetsutøvelse forbundet med drømarbeid, at vi
har en følelse av å være elsket og omsluttet av bildene og
hendelsene.
Da kan det være like greit å plassere livene våre i drømmenes rike
som å dra drømmene inn på livets våkne premisser. Dvs å la selve
fenomenene leve og selv snakke - uten å ri hybrishesten vår hvor vi
tror vi kan vite alt og forstå alt, selv det usynlige og
motsigelsesfulle.
Hillman sier et sted at koherent teori og konsistent holdning ikke
alltid er det samme, men at sistnevnte er en mer beskjeden
ambisjon, men en modigere praxis. Det kan jeg slutte meg til; jeg
føler en ubendig trang til å sette meg opp mot fotnotetyranniet,
faktureringshelvetet og akademiske mullaer som regjerer på hver
sin teig av alt det går an å publisere noe om. Men når Hillman
hevder at bare "psyche matters", at den mytiske underverdenen
med sine kalde streif av dødens absolutte lov byr oss å brenne
broene mellom dag og natt, er jeg ikke lenger med. Noen drømmer
tvinger seg inn i vår våkne bevissthet og ut i dagens lys, og godt er
det. At noen drømmer forblir i det dunkle og inviterer oss til å dykke
46

James Hillman: The Dream and the Underworld, 25. August
1979, Harper Paperbacks

62
ned i dem uten refleksjon er også greit. Radikal brobrenning
(mellom natt og dag) som strategi forekommer meg å være
livsfornektende; på linje med buddhister som skal detach'e seg fra
alt og ikke spise, ha sex etc. - i påvente av Nirvana og i fornektelse
av jordelivets synder, gleder og lidelser. Kanskje misforstår jeg
hans budskap, han er ikke en enkel mann å forstå. Kanskje mener
han rett og slett at vi overmodige mennesker ikke skal prøve å
"vite" hva det usynlige er, at det er å øve urett mot drømmens og
sjelens vesen og at vi må møte drømmen og alt dens vesen på den
andre siden av broen, der hvor drømmenes logikk gjelder. Drøm
dreier seg ikke om tall, språk og tid, men om et annet sted; en
slags hinsidig topografi, om du vil, hvor imaginasjonen, det
surrealistiske og det visuelle utgjør det lokale språket.
Vi opplever multiple dimensjoner og fysisk umulige hendelser i
drømme – med den største grad av selvfølgelighet, med lukkede
øyne, et dobbeltsyn skapt for tredimensjonalitet..
Thomas Bearden bruker begrep som multivers eller manyworlds.
Freuds teser om indre sensur er på mange måter avlyst som
forklaringsmodell i moderne drømforskning. Både Piaget, States og
Hillman innrømmer drømmen dens rett til sin egen ekspressivitet og
logikk og betviler også denne delen av Freuds lære om
sensurinstansen.
Drømmer kan forstås som en tilleggsdimensjon, en komplementær
og kompletterende virkelighet, som uttrykker det som ikke lar seg
uttrykke til daglig.
Mer bevissthet rundt biobaserte ritualer, myter, religioner og mer
kunnskap om det kollektivt ubevisste kan være avgjørende for å
bygge identitet, skape ekte integrasjon og fremme toleranse,
forståelse og samliv mellom mennesker av forskjellig rase og kultur.
Jeg elsker uansett livet både natt og dag. Dødens, drømmens og
livets sfærer er forbundet med hverandre gjennom millioner av
sinnrike kanaler, rom og mønstre som vi boltrer oss i. Overgangen
til det mytiske hinsidige må vi vente med å forstå til tiden er inne
(eller ute). I mellomtiden må vi forstå oss selv og alt levende bedre.
Vi vil ha blod, biff, bolig, båt og bil; akkurat som Herkules. Hans tid
er omme og vi må lytte til andre guder - de med vinger, finner, fire
føtter og røtter, for eksempel. De har ikke språk, de stemmer ikke
ved valg og de skriver ikke bøker. Men det skjønner en hel del. Og
de fleste varmblodige skapninger drømmer!
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OM Å SMI SJELESTOFF
Å smi sjelestoff for oss mennesker er et krevende håndverk,
kanskje en kunstform og en livsform - mer enn en vitenskapelig
disiplin. Imaginasjonens elementer er til forskjell fra vitenskapens
polyvalente; og psykens essens er prinsippet om stadig bevegelse
og dynamikk. Det er som å høre beskrivelser av moderne
kunnskapsforståelse i organisasjoner. Sannheten er flerstemt og
kunnskap er dynamisk og mest verdt når den er i bruk mellom
mennesker i aktiviteter:-) Slik er det i alle fall om natten når egoet
er slått av. Drømmene er også både flerstemte og flertydige. Det er
alltid muligheter for flere fortolkninger - og når noen skal fortelle
deg hva drømmen din "betyr", skal du straks også lete etter flere
betydninger. Alt levende bærer i seg motsetninger, paradokser og
bevegelse. Det er et tegn på liv. Det er bare i den politiske
retorikkens sfære (av i dag) at livet og meningen og kjærligheten
og begeistringen blir borte.. og innen akademia.. og i skolen… uff,
nei, nå blir jeg rett og slett litt deprimert:-)
Drøm er, om ikke vår tids språk, så kanskje vår tids fremvoksende
kognitive stilart. Drømmens vesen og dynamikk, de emosjonelle
ladningene - alle disse til nå temmede kreftene (både individuelt og
kollektivt) siver ut som en strøm i alle delene av samfunnet nå eller brister ut i det sosiale rom med bulder og brak. Sjelen er
underernært i vår "siviliserte" "kunnskapsøkonomi". Kjærlighet,
lytteevne, omsorg og glede mangler. Det er nesten så man skulle
tro det var en fornærmelse mot OECD om unger likte seg og lekte i
skoletiden.
Sjelen må ha føde, ellers hevner den seg og finner andre måter å fø
seg på. Fremmedgjøring fra naturen og fra den grunnleggende
imaginasjonens sfærer gjør oss og samfunnet sykt. Vi trenger mer
flertydighet og mindre fasit, mer fryd og mindre fakta. Drømmer
kan være egoenes læremester på dette feltet og de trenger å
erfares som virkelige; å anerkjennes.
De mest suksessrike rovdyrene hadde best tid og anledning til å
drømme - og minst å frykte. Tigeren kan sove opp til 20 timer i
døgnet. Drømmene tjener hukommelsen, prosesserer erfaringer,
lagrer/sorterer/vraker minner etc. – men er kanskje også en
medvirkende biologisk mekanisme som etablerte evnen til minne og
hukommelse den gang i utviklingsløpet det ble nødvendig?
Vi drømmer for å leve ut de fantasiene livet ikke gir oss.
Barbara Lerner (1966)
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KREASJON OG DESTRUKSJON ER ULØSELIG
FORBUNDET
Livet er uovertruffen intelligens, en biologisk gåte, under-lige
byggverk og supernaturlig kjemi.
Min tese er som sagt at drømmene er for sinnet det oksygenet er
for kroppen; ikke synlige for andre, men livgivende på sitt doble vis.
Drømmene er utviklingens måte å hjelpe og bringe oss videre på,
gjennom opprivende avsløringer og uventede innsikter, nødvendige
for læring og overlevelse. Drømmene er de minst håndfaste av vår
bevissthets viltre aktiviteter; hvor tid, rom, fysiske lover og død
ikke eksisterer. Vi er på terskelen til å (gjen)oppdage at vi er en
Mind at Large (Aldous Huxley) – og at vår bevissthet kan strekke
seg mot andre med en større grad av empati og sensitivitet.
Kanskje er noen av oss så til de grader berørt av denne
transittfasen til neste bevissthetsstadium at de blir early new brainusers – med den smerte det medfører i en verden som fortsatt bare
er i starten av en bevissthetsrevolusjon. Kanskje er det disse – de
moderne shamanene, drop-outs, unge stoffmisbrukere, sårbare
intelligente og psykisk ”syke” – som er naturens test-cases – og
som må bære smerten og byrden av å være våre alles
forsøkskaniner i utviklingens nådeløse kamp for overlevelse.
Enhver skaperakt er først og fremst ødeleggelse.
Pablo Picasso
Sjelens mat er myter. Det disruptive elementet er det essensielle.
Det bisarre og forrykte er nøkkelen til utvikling og skaperkraft;
ingen kreasjon uten destruksjon (jeg ser med glede på at
Schumpeter er på seminarplakatene om dagen, også i
finanskretser). Instinktene krever sitt. Sjelen sulter! Hver natt
skaper drømmene de frodigste anretninger for oss - og vi kaster oss
ut i dagen uten å ense rikdommen som bys oss. Den som sover,
synder ikke, men den som sover, arbeider. Den som kaster vrak på
drømmene, derimot, synder. Mot seg selv, sin natur og gudene. Og
gudene lever i beste velgående og i enda flere former og fasonger
enn før. Den største snusfornuftige myten av alle er at gud er død.
Når vi smir og former i den imaginære sfæren, ødelegger og
deformerer vi samtidig eksisterende materiale. Anne Brit Gran ved
BI, nå professor, opptar seg av tidens ånd; hva kjennetegner vår
tid? Hun oppholder seg ved begrepsparet differensiering/
dedifferensiring - når vi skal skille oss ut og individueres, visker vi
samtidig ut grenser. Det er en tilsvarende prosess, dynamisk, rask,
skapende, som sjelesmia arbeider etter. Kanskje er det både life
science og death science.
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Drøm beskjeftiger seg med emosjonelle landskap og bilder.
Kali47 og Eros er livskraften, den kreative og destruktive kraften
som driver oss til å rive ned gamle former og bygge nye. Med
pasjon. Eros var ”gud” i antikken – eller rettere; daimon. Slik eros,
skapelse og død er forbundet, er også drømmene forbundet med
kreativitet og død. De er dødens forløpere og vår sjels skapende
materiale. Sjelden har vi hatt mer bruk for raske, livgivende,
lidenskapelige snuoperasjoner enn akkurat nå.
Des 2002
Jord og himmel – en sort gryte og flere måter å dø på
Warren og to til tar meg ut på en utforskningstur. Det er en mann
jeg skal prøve ut relasjonen til. Hvis tingene virker, skal vi møtes
kl. 2 om natten. Han er litt rocka, litt sexy og litt ignorant – lys;
og jeg liker ham. Jeg flyr mesteparten av veien. Det er en del
hindringer i form av massive høyspentledninger med tunge
transformatorer, men jeg flyr rundt, over, under. Noen spiller liten
ball – jeg flyr over, plukker opp ballen, leker.GØY!! Jeg følger hele
tiden ”mitt” følge på bakken. Vi lander ved et sted hvor en stor
gryte nedsenket i jorden er under forberedelse. Ved siden ligger
hauger av grov, knust pepper. Noen har akkurat tatt opp 3 skjeer.
Teatermennesket Margrethe Aaby kommer og legger i flere til, jeg
sier at noen nettopp gjorde det og hun forteller at det er slik
denne gryten blir til, med mer av det gode.
Hot stuff!:-)
Hun sier hun elsker det MASKULINE SPRÅKET – mens jeg vet at
jeg elsker så mye mer. Og jeg vet, i motsetning til henne, at for å
DØ, så behøver man ikke drepe seg fysisk. Mental transformasjon
kan være like sterk.

DRØMKATEGORIER

Den nederlandske lege og pioner i drømforskning, Frederik van
Eeden48 listet opp ni ulike typer drøm på begynnelsen av det

47

Kali er en hinduisk gudinne, en av de 3 høyeste Gudinnene i
hinduisk mytologi, eller en av de tre feminine aspekter av Gud om
man vil uttrykke seg monoteistisk. Hun kan være nådeløs og ta liv,
ofte med rask kompromissløs transformasjon av noe negativt til noe
bedre som mål. Kilde: Wikipedia
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tyvende århundret: Initielle (i starten av søvnen), patologiske,
vanlige, levende (vivid), symbolske, generelle drøm-sensasjoner
(bare en vag følelse av drøm), klardrøm, demoniske drømmer og
det han kaller ”wrong waking up dreams”, hvor man har en følelse
av å våkne mens man fortsatt sover.
Watsons foreslåtte vakre kategorier innen analytisk psykologi, som
han kaller prototyper, er seed, soil, flower and fruit.
Han beskriver bl. a. to prototyper som delvis kan illustrere de to
kreftene som trenger balansering:
Den første er utadgående og har motiver som luft, stjerner og rom;
hvor det å fly er vesentlig; å reise, å klatre, å stige opp, østover –
mot Solen – knyttet til et slags primitivt biologisk minne om en
kosmisk begynnelse; organisert interstellarisk støv som er
forbundet med ut-av-kroppen-opplevelser og reinkarnasjon – og
kanskje ejakulasjon (mitt forslag)?
Den andre prototypen er forbundet med jorden, med mørke og
spiraler, følelsen av å falle, med dyp, huler og avgrunner. Spøkelser
og skygger former rommene, fargene er rødt og grønt og retningen
er nord mot natten. I dette Skyggens domene er alle emosjonelle
og ufornuftige tildragelser forbundet med jorden og knyttet til det
tiltrekkende og farlige ved det feminine prinsippet. Watson knytter
lange forbindelser til tidlige organiske molekyler han benevner ”by
earth templates”, et minne fra den gang våre krystallinske forfedre
ble formet i jordens leire.

Kategorier i mitt drømunivers er bl.a.
JORDISK STREV
Anstrengelser forbundet å klatre i/forsere trapper, stiger, broer,
heiser, rullebaner, sklier – opp- og ned-turer
SAMMENSMELTING
Foreningen med den Andre, Mannen/mennene, Kvinnen/ kvinnene –
i sex og kjærlighet
HIMMELSK FLYT
Flyvedrømmene med lykke og mestring og luftig ensomhet
NÅDE
Forståelsen, tilgivelsen, oppgjøret, forsoningen
ØNSKEDRØM
Kompensasjonen og ønskedrømmene, som noen ganger har et
element av kamp før forsoningen

From Proceedings of the Society for Psychical Research, Vol. 26,
1913 copied and proofread by Blake Wilfong (blake@phoenix.net)

67
SKREKK
Marerittene; det som provoserer, truer, forfølger, lurer og
skremmer
UTSTØTELSE
Eksklusjonen, det er ikke plass til meg, jeg er glemt, alene
4 av 10 drømkarakterer er ifølge. Calvin Hall fremmede. En
gjennomgang av drømkarakterer i notater fra 2008 viser at det i
mitt nattlige univers dette året bare er 6 % ukjente menn (lik
fordeling av høy mørk og høy lys, begge kategorier tiltrekkende og
vennlige og noen ytterst få små slemme menn, som selv trenger
hjelp) og 3 % ukjente kvinner (herunder 3 svarte, 1 kvinne med
nanohår og en med sinnrikt malt ansiktsmaske i rødt og blått).
Det er 24 % kjente menn og 25 % kjente kvinner (10 % kolleger og
venner, 15 % nær familie – datter, søster, mor). Det er videre 6 %
babyer/småbarn og 3 % dyr, begge kategorier snakkende – og
kanskje fremmede?
Resten er tablåer, mer og mindre forståelige (en vaffel tar fyr,
mammas brød i fryseren tiner) eller drama-episoder hvor det bare
er jeg som er til stede; i flyvende tilstand, i kjeller under oppussing,
i hus under ombygging.. Som vanlig er det mange locationvalg av
typen workshop, forsamling, event, stort utendørs teater, politisk
møte på Stortinget og lignende, hvor ”karakteren” har form av en
forsamling (8 %).
Slik statistikk er det mulig å oppdrive på mange nivåer og mange
vis med utgangpunkt i alt slags materiale, inklusive mitt eget.
Jeg kunne begi meg ut på å lage grafer og diagrammer, søyler og
prosenter, prognoser og sammenligninger mellom årstall m.m.,
men det er ikke denne bokens fokus. En slik kvantitativ
gjennomgang og fremstilling er også den minst interessante – og i
stort monn gjort av mange søvn- og drømforskere allerede.
I underbevisstheten og i drømmene møter vi, de levende, de døde,
våre skygger og våre dobbeltgjengere. I tillegg dukker det opp en
rekke apparisjoner og hybrider som i alle fall ikke jeg vil vedkjenne
meg som tilhørende noen av de nevnte kategoriene. Disse
fremmede regner jeg som uvedkommende eller ren bonus; en slags
drømkrydder, bilder på uoppnåelige egne muligheter eller andres
fortrengninger, skygger på vidvanke eller rett og slett rent søppel i
transformasjon med min hjerne som fremkomstmiddel til neste
nivå.

DRØM SOM PERSONLIG MYTISK KOMPETANSE OG
GENETISK BETINGET KOMPOSISJON
Alle virkelighetsoppfatninger er nettopp oppfatninger. Myten om en
objektiv virkelighet er sterkt overdrevet. Det er selvsagt krefter og
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mønstre i naturen, men at disse kreftene er de samme og opptrer
likt for alle steder, er en vrangforestilling. Det er BÅDE naturkrefter
OG vår persepsjon, vår fortolkning, vår tro og våre mentale
konstruksjoner som avgjør hva som er virkelighet. Derfor kunne vi i
vestlig akademisk tradisjon med hell dempe oss litt i retning mer
ydmykhet og mindre bedrevitenhet i møte med andre virkeligheter
og andre vinduer mot verden. Vi fungerer verken som en lineær
dokumentar eller som en computer. Muligens er livet mer å ligne
med en direktesending, hvor ingen programinnslag og ingen
seeropplevelse noen gang kan gjentas.
Mennesker opplever så mangt, både individuelt og kollektivt. I
Fevåg, mitt fødested i Trøndelag, var det en ”haulaus kaill” (hodeløs
mann) i fjellkløften kalt Skaret, som flere solide menn hadde sett og
til og med sittet ved siden av i vogn. ”Småkaill’an” var også en
realitet for flere tilregnelige bygdefolk; de små røverne både låner
og stjeler, åpner dører og ror båter uten synlig mannskap ombord.
Sånn er det bare. Fauner og huldre, sirener, enhjørninger, alver og
alskens vesener har eksistert i lys levende tilstand i menneskers
bevissthet i mange kulturer og til alle tider.
Som før nevnt drømmer vi også når det ikke forekommer målbar
REM-søvn; sannsynligvis har vi drømsykler gjennom hele dagen, og
kanskje ser vi noen ganger på høylys dag mer enn det våkne øyet
kan erfare – i dagdrømmer, i deja vu’s, i fornemmelser og
gjenkjennelser fra tidligere liv.
”We spend a good part of our lives dreaming, especially when
we’re awake. As I said, pure biology.”49
Det er ikke utenkelig at det er vår drømmende bevissthet som
forsyner oss med utvalgte minner, bilder og erfaringer vi ikke helt
kan plassere. Også spesielle talenter og ferdigheter kan være en
gave til oss fra drøm-havet vi bader i hver gang vi slår av lyset og
egoet og slipper til det som er mer-enn-oss-selv. Kanskje var
Mozart et musikalsk talent begavet fra drømhavet via en dobbel
helix, kanskje også Michael Jackson, som i skrivende stund døde for
et par dager siden, også var en slik – en multipersonlighet;
popkonge og gudbenådet danser, sky og plaget; geni og
hardtarbeidende stjerne, crossover individ og stakkars freak. Det
bor flere i oss enn vi liker å tro.
Drømmene er uttrykk for og bærer av en slags personlig mytisk
kompetanse50. Drømmene er en metafor i bevegelse51, en pågående
komposisjon. Drømmenes bisarre karakter er iflg. States det
49
50
51

Corelli-karakteren i Carlos Ruiz Zafôn: The Angel’s Game, s.. 169
States s. 26
metaphor in motion, Montegue Ullmann, 1969
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”enzymet” som gjør at drømbildet skimrer av ustabilitet og
annenhet (”shimmer with instability and otherness”).52
Jung var inne på tanken om at ikke bare det individuelt ubevisste,
men det kollektivt fortrengte, kan bryte gjennom i et menneskes
sinn og skape smerte og opplevelser. Det ser ut til at et mønster av
selvskade, tilbaketrekning og depresjon blant unge er et slikt
kollektivt mønster som bryter igjennom i mange unge sinn i vår tid.
Og menneskene; pårørende og hjelpere, er hjelpeløse, fordi vi ikke
skjønner hva som skjer og anvender moralistiske og medisinske
tilnærminger som sikkert gjør vondt verre. En stemme eller et syn
(som vi kaller hallusinasjoner) kan meget vel være artikulert
gammel naturviten eller traumer fra tider vi ikke kjenner som
bringes opp til overflaten i sensitive sinn.
Rollo May undersøker begrepet daimonisk i sin bok Love and will53,
den første boken som virkelig betok meg i unge år. Det daimoniske
er den kraften som evner å besette en person; for eksempel lyst
eller raseri. Platon snakket om guddommelig kreativitet som erobrer
en skapende person. Det daimoniske er en rå naturkraft og må ikke
forveksles med det moralistiske super-egoet, selv om den
daimoniske kraften må temmes og kanaliseres for ikke å ende i
negativ destruksjon. Det daimoniske er verken godt eller ondt; det
bare ER. På latinsk ble det daimoniske til genii, eller jinni, hvor
ordet geni stammer fra i romersk religion, opprinnelig betegnelsen
på en kraft som bestemmer menneskets skjebne; senere
betegnelsen på eksepsjonelt skapende og talentfulle mennesker.
Det daimoniske er de naturkreftene som konstruerer et menneskes
genuine SELV i relasjon til en kompleks omverden. Det daimoniske
snakker til oss i drømmer og til sensitive sjeler i meditasjon og
selvrefleksjon. Sokrates tok det daimoniske på alvor og lyttet både
til drømmer og orakelet i Delphi.
Aristoteles mente at drømmer kunne gå under betegnelsen
daimoniske og hevdet at Naturen selv er daimonisk. Med en slik
forståelse av mennesket kunne vi ha unngått mange av de
reduksjonistiske, uforstandige, hule og grunne forståelsene vi har
om psykisk smerte. De destruktive sidene av det daimoniske er
baksiden av de kreative. De daimoniske kreftene er naturlige. Å
bidra til å transformere de destruktive til konstruktive krefter er ofte
en langt bedre terapi enn diagnostisering og medisinering. Det er
det enkelte menneske som lever i det evige spennet mellom
personlig ansvar og skjebnens luner. Det daimoniske er både
subjektivt opplevd og objektivt forekommende. Våre daimoner er
ikke upersonlige, men transpersonlige – et begrep brukt av Rollo
May lenge før transpersonlig psykologi kom på moten (Ken Wilber
52
53

States s.39
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er en kar å lese om dette stimulerer til videre fordypning. Begynn
med A Brief History of Everything).
Sjekketriks, rituelle tilnærmelser, moralkodexer og paringsleker
forekommer i uendelige varianter hos ulike arter og i ulike
menneskekulturer – og tjener den hensikt å oppnå avkom – og
fortsettelse av egne gener. Det morsomme er at det er fenotypene
som finner på alle dansene, fargene, fasongene og datingtjenestene
– og kanskje, et varsel om at memene frigjør seg og kan regjere
over genene i fremtiden? 54 Hvis en slik psykisk og kulturell frihet er
i sikte, er det ikke grenser for hvilke veier utviklingen kan ta.
Arketyper er i bruk mellom mennesker over alt; de regulerer og
kontrollerer atferd og skikker – og former utviklingen.
Fictionantropologer og bioantropologer har en fremtid; og de mest
spennende funnene vil bli gjort i skjæringen VR/RR (virtuell/reell
realitet), der hvor memer og gener møtes, der hvor urgamle
instrukser møter motstand fra nylig frigjorte menneskepsyker i
flokk, kreative og uregjerlige… om vi overlever.
“Metaphor is the lifeblood of all art”, sier Twyla Tharp.55
Drømmer gir opphav til metaforer, myter, religioner og mening.
“Myth is the secret opening through which the inexhaustible
energies of the cosmos pour into human manifestation” sier Joseph
Cambell.56
Men det er ikke noe evig liv for individene – det er genene som
bestemmer spillet – eller? Virus er livets transportsystemer, de
hopper rundt og plukker biter av informasjon som er de i et
rebusløp. Genene kommuniserer på tvers av arter. Alt henger
sammen og vi lager oss personlige og felles symboler å navigere
etter. Den erigerte penisen er et godt symbol på en daimonisk kraft,
den som vil erobre – med lyst og makt – og gjøre foreningen
mellom mann og kvinne mulig gjennom penetrasjonen og
erobringen.
Jeg har sittet i en multiply wired techno-chair med elektroder festet
til hjernen hos en spansk professor for å få printet ut egne
hjernebølger i ulike mentale faser. Jeg har vært koblet opp til en
FLUX-installasjon (kunstgenren Flux, i et museum i NY) for å få
mine hjerteslag designet som et kunstverk via en heart-beat
biofeedback machine. Dette er ikke drømmer, men virkelige
erfaringer. Det er en sann trøst å finne likesinnede for en nysgjerrig
grenserytter mot skyggelandet som jeg.
54
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Personlig mytisk kompetanse er en pågående komposisjon – uten
begynnelse, uten slutt. Det er ingen slutt verken i virkelighetens
eller drømmenes verden. Evige begynnelser og endeløse ender, slik
er drømkomposisjonens kjerne.

VÅRE TO SINN
Av alle indre organer er hjernen det mest sårbare og komplekse. My
second favorite organ; har Woody Allen kalt den.
Alles hjerne er som vi vet delt i to hemisfærer, selv om hjernen slett
ikke fungerer så enkelt og forutsigelig som mye av hjernehalvdellitteraturens karikerte beretninger har foreslått. Likevel, det er et
uomtvistelig faktum at det er to distinkt forskjellige halvdeler, og at
den ene V(enstre)-hemisfæren er sekvensiell og dedikert til
analyse, lineær logikk – og senter for den type aktiviteter knyttet til
”kunnskap” i snever forstand, kort sagt ”The information age” –
med computeren som fremste metafor – mens H(øyre)-hemisfæren
er sete for emosjoner, kreativitet, intuisjon og holistisk forståelse.
Ved hjelp av fMRI – functional Magnetic Resonanse Imaging - kan vi
se hvordan hjernen jobber – og hvor i hjernen det jobbes. Hundre
milliarder celler samarbeider, d.v.s. en eneste celle kan
kommunisere med 10 000 cellekolleger. James Watson (som bidro
til DNA-oppdagelsen) sier om hjernen at den er ”the most complex
thing we have yet discovered in our universe”57.
Pink58 sier at venstrehjernen er den som er blitt regnet som den
humane, mens den høyre er et tilbakelagt stadium, den stumme,
instinktive og nonlineære høyre-hjernen. Språket har adresse i
venstre-hemisfære – og “alle” trodde at venstresiden – hvor også
hjertet er plassert – var den viktige og menneskelige. Professor
Roger W. Sperry oppdaget imidlertid på 1950-tallet i en studie av
epileptiske split-brain-pasienter at ”analfabet-hjernen”, den antatt
mentalt tilbakestående høyre-hjernen er ”the superior cerebral
member” når det gjelder å utføre visse mentale oppgaver.
Høyrehjernen huser evnen til å tenke helheter, gjenkjenne mønstre,
tolke følelser og ikkeverbal kommunikasjon – og er en av de
viktigste redskapene i faget foresight; hvor målet er å fornemme,
fortolke og formidle the big picture i form av ulike mulige
fremtidsbilder – nettopp på basis av bred og helhetlig kunnskap og
forståelse av kreftene som rører seg i oss og rundt oss.
57
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DRØM SOM FREMSYN
Drømmer er hjernens spontan-scenarier og en underbrukt metode i
faget scenarier og foresight.
Mesteparten av scenarielitteraturen vektlegger betydningen av å
åpne og flytte mentale modeller. Nye tanker, ny kultur, nye
modeller, nye myter=> ny praksis er et ledemotiv. van der Heijden
går så langt (The Art of Strategic Conversation, 1996, ny utg.
2006), kap. 12, som til å anbefale å frustrere intelligente
mennesker (med referanse til Ted Newland). Da vil det ubevisste
overta - og scenariene dukke opp:-) Det ubevisste laget er det mest
virksomme i denne prosessen - og ifølge. forfatteren vil det ofte ta
flere dager med frustrasjon før det ubevisste bryter gjennom.
Robert Chia understreker betydningen av dypere kollektiv innsikt
innen foresight og viser til at øyets uskyld (the innocence of the
eye) er avgjørende når ubevisst og uartikulert (tacit) kunnskap
fanges. Jeg liker denne tilnærmingen til å se bortenfor det opplagte,
også når vi oppfordres til å tenke "utenfor boksen".

DRØM SOM MYTEFANGST
Myter er, ifølge. Peter Schwartz, i The Art of the Long View (1991,
s. 41) de mønster av oppførsel, tro og persepsjon som folk har til
felles. Myter er ikke (verken villet eller ubevisst) fiksjon.
Fortellinger, slik scenarier gjerne produserer, i form av myter, kan
avdekke både hva vi føler, håper, forventer og frykter av fremtiden.
DRØM kan være en kilde til dypere innsikt og redskap i "mytefangst". Å håndtere emosjonelle aspekter ved relasjoner er en
kjerneferdighet i all innovasjon (foresight inkl.) og i kulturell
brobygging, som er et stort globalt tema.
Drømmenes språk kan opplyse, berike og fornye oss - og
fortellingene om oss selv og andre levende veseners fremtid.
Drømmene tilhører feltet taus (tacit) kunnskap; et neglisjert språk,
et glemt språk; et fraværende og delvis tabuisert område av vårt
ubevisste liv - som jeg tror mytiske fortellinger har mye å hente fra.
Å drømme kan paradoksalt være å våkne - å se bedre - en slags
"corner of the eye" eller "frustrasjonsøvelse" som tidligere omtalt.
Myter vi skaper eller myter vi navigerer etter er også knyttet til
persepsjon. Kanskje blir drømmene i all sin vitalitet og fargerikdom
stoppet av det van der Heijden kaller relevansfiltre. "Limited
attention span " og "sense of relevans" er blant våre kognitive filtre.
En organismes reaksjonsevne begrenses også hvor det er høy grad
av bevisst hensikt og aspirasjon (Bateson 1972). Mer overordnet
sagt styres persepsjon, også myter om dagen og minner fra
morgendagen, av våre kognitive mønstre. Vi forstår det nye på
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basis av tidligere kunnskap og erfaringer (kalt scaffolding av
Vygotsky).

UTVIDET UTSYN - FEMALE FORESIGHT?
Å utvide persepsjon, utsyn - og dermed mytegrunnlaget - er et
vesentlig aspekt ved alt scenariearbeid, og det gjelder både på
individuelt og kollektivt nivå. Myter og kognitive forestillinger finnes
både i små og store sammenhenger, både i familie, på jobb, i
nasjonale medier - og i globale styringsfora. Derfor er det så viktig
å skjønne og artikulere det mytiske grunnlaget for våre forestillinger
– også om mulige fremtider på individuelt og kollektivt nivå. Det er
forstemmende at de aller fleste foresight-prosjekter og- konferanser
– i alle fall her til lands – konsentreres rundt faktabasert kunnskap
på feltene økonomi, klima, samfunn/politikk, ressurser, teknologi
etc.
Sjelden blir immaterielle, men høyst virksomme drivkrefter som tro,
følelser, myter, intuisjon, visjoner, menneskenes bevissthet og
kulturer tillagt vesentlig vekt. Direkte flaut er det at den nasjonale
konferansen om foresight i 2010 på BI på tross av mange gode
enkeltbidrag ikke hadde en eneste kvinnelig bidragsyter i plenum,
og at hele konferansen var designet som macho-monologer – og
det på et felt som vektlegger flerfaglig deltakelse og involvering mer
enn de fleste fagfelt. Men fremtiden kan fortsatt skapes og
forandres; female foresight er kanskje et felt to be developed?
What controls the brain?

The Mind

What controls the mind?

What controls the Self?

The Self

Itself

Marvin Minsky, I The Society of Mind, s. 50
Vi mennesker er minst av to, om ikke tre sinn. Kanskje er vi i ferd
med å bevege oss i retning en høyere integrasjon - Pink foreslår the
Conceptual Age; jeg bruker begrepet bevissthets-æraen – som en
oppfølger til informasjons-æraen. Alle er nå samstemte i at vi har to
hjernehalvdeler som har ulike funksjonsmåter og områder.
I Norge er det venstre-siden som dominerer f. eks. all
utdanningspolitikk; altså forestillingen om at det viktige er å kunne
telle – kalkulere, regne og snakke. Det er en tidvis fordummende og
fordømmende holdninger til intuitiv kunnskap, kreativitet, evne til
innlevelse, forståelse av naturlige mønstre og lignende veier til
erkjennelse og mestring i ”kunnskapssamfunnet”. Fri oss fra denne
halv-sidige, utviklingshemmende kunnskaps- og menneskeforståelsen! Det reduserer oss – og vår mirakuløse hjerne – til
dumme, døde computere, i verste fall maskiner – som kan
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manipuleres, modifiseres, repareres og kopieres. Visst skjer alt
dette – og visst kan det bringe både helse, kunnskap og fremskritt,
men bare halvveis.
Denne grunnleggende vrangforestillingen rir hele samfunnet i
vesten; kanskje i hele verden etter hvert som vår mekanistiske,
pseudo-logiske, halvrasjonelle forståelse av menneske og natur
vinner terreng. Denne forståelsesmodellen er nå blitt den viktigste
hindringen både for vår utvikling, vekst, lek, liv - og overlevelse.
Derfor er det av betydning å anerkjenne flere typer kunnskap – ikke
som en mindre viktig soft science/mykvitenskap, men som
vesentlig. LIKE VIKTIG.
I denne reduksjonistiske vranglæren om menneskene og våre barn
finner vi også kimen til forståelsen av hvorfor våre unge, og særlig
de som ikke er mest opptatt av eller flinke til å telle og snakke for
seg (eller for lærere) – forlater skolen. Alfabethjernene, V- og Amenneskene styrer, men menneskene lar seg ikke styre av de som
stopper dem lenger enn nødvendig.
Våre to hjernehalvdeler er kontralaterale, dvs høyre halvdel styrer
venstre side av kroppen og vice versa. Hjertesiden styres altså av
høyrehjernen. Den venstre er sekvensiell, den høyre simultan.
Venstre forstår og forklarer i en serie av hendelser, høyre forstår og
fortolker simultant, i et bilde som fanger form, mønstre og mening.
Eksempelvis er skrift og matematikk venstre-stoff, mens bildet; TV,
video, film – og drøm – er høyrestoff. I vår kultur er skriften og
lesingen det høyverdige, mens TV og kulørte blekker med mange
bilder er annenrangs. Det er ikke så enkelt. Og det er ikke engang
korrekt eller fornuftig å opprettholde denne akademisk-snobbete
forestillingen om venstrehjernens overlegenhet.
Hva er tekst uten kontekst? Høyre er konteksten, venstre er
teksten. I dag er vi mer og mer klar over at kunnskap både skapes
og fortolkes, deles og settes ut i praksis i dynamiske, interagerende
kontekster. Det er derfor høyrehjernen nå er på vei opp og inn i
business, økonomi, byplanlegging – you name it. Heia Høyre!
Språk uten undertekst, musikalitet, emosjoner og underliggende
mening er dødt. Venstre er analyse, høyre er syntese. Detaljer og
det store bildet. Vi trenger begge deler.
Vi trenger både den delen av hjernen som hjelper oss å tenke og
navigere (storehjernen, som utgjør 80 % og som vi benytter når vi
skal tenke, tale, se, høre og skape), den delen som hjelper oss å
føle og den delen som styrer instinktene slik at vi overlever.
Pustemønsteret og hjerterytme styres f.eks. fra reptilhjernen. All
honnør til alle hjernens deler, altså, men til daglig er det like greit
at reptilhjernen ikke overtar styringen. Kamp- og fluktresponser er
reptilhjernens domene og dens modus egner seg lite til læring.
Drømmene fóres sannsynligvis av signaler fra reptilhjernen, og
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dette er sannsynligvis naturens måte å trene oss på til mulige
fremtidige farlige situasjoner og vi må kunne agere fort og
instinktivt for å redde oss selv og andre gjennom flight or fight –
modus. Nattens drømarena er slik også en treningsleir i overlevelse
og krisehåndtering.
Hjernehalvdelene forbindes via corpus colossum, et komplekst
koblingssystem som utveksler informasjon mellom dem og får høyre
og venstre hjernehalvdel til å samarbeide. En forenklet oversikt
over funksjonsområdene i hjernehalvdelene er vist nedenfor59

Høyre hjernehalvdel
Styrer venstre kroppshalvdel
Styrer det artistiske
Bilder
Visualisering
Farger
Oversikt og helhet
Intuisjon
Følelse og emosjoner
Musikk, rim og rytme
Se mønster, tilfeldig rekkefølge
Spatial evne (se rom og ha
retningssans)
Dans, kunst- og musikknytelse
Fantasiorientert
Å være (indre bane)
Tidløs
Det kreative/ spontane

Venstre hjernehalvdel
Styrer høyre kroppshalvdel
Styrer det akademiske
Språk, setninger, skriving og ord
Tale og opplesning
Lesing
Detaljer, fakta og analyse
Logikk
Følge instrukser og regler
Matematikk, tall og logikk
Tenker sekvensielt (rekkefølge)
Rasjonalitet
Virkelighetsorientert
Å gjøre (ytre bane)
Tid
Det kontrollerende/ dømmende

Hjernen er et vidunderlig organ.
Den begynner å arbeide med det samme man står opp om
morgenen, og stopper ikke før man kommer på kontoret.
Robert Frost, amerikansk forfatter.
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Hjernen prioriterer å lytte til følelsene når vi opplever frykt eller er
utsatt på annet vis. Det ser ut til at læring er mer styrt av følelser
enn snusfornuften liker å tro – vi (les hjernen) aksepterer ikke noe
som sant før følelsene har sertifisert innholdet som godkjent.

HØYRE MOT VENSTRE
Om vi deler opp hjernemassen i den minste detalj for å prøve å
finne ut hvordan det hele er kreert, forstår vi likevel ikke hvordan
bevisstheten er blitt til eller virker. Det er en magisk dimensjon ved
alt som lever – som bare høyrehjernen kan fornemme og erkjenne.
Å dele opp alt – dissekere, forstørre, analysere kjemisk og simulere
– har ikke brakt oss nærmere en forståelse av livet. Men vi kan
beskrive delene i kjemiske formler, geometriske fasonger og
avdekke sammenhenger av stor betydning for helse og fremgang,
men uten å forstå nettopp dette mystiske aspektet – som ikke lar
seg beskrive og forklare med nitide studier av små deler, men som
bare kan forstås gjennom å fortolke det hele i levende samspill og
sammenheng; helhet vs. del, gestalt vs. detalj, kompleks vs.
komplisert.
Pink refererer til The Department of Homeland Security (som ingen
har opphavsrett til) som en metafor for amygdala, to
mandelformede strukturer i hjernens base. Disse er kritiske mht å
kontrollere emosjoner, særlig frykt. Betydningen av å forstå og
håndtere emosjoner i et samfunn hvor menneskene er den viktigste
”råvaren” blir drøftet et annet sted.
Pink spår at vi går inn i en tid hvor den tenkingen og praksisen som
er HOT (HøyreOrientert Tenking) vil bli avgjørende og ledende – i f t
VOT (VenstreOrientert Tenking). Jeg håper han har rett; det er tid
for de empatiske, estetiske, emosjonelle, intuitive kreftene og et
helhetssyn på oss menneskene – i kontekst. Vi trenger lengre og
dypere perspektiv på politikk, økonomi og økologi – hvor det store
bildet og helheten også får plass – i en exit-drevet grådighetskultur
styrt av politikere hvis lengste perspektiv ofte er 4 år og mulig
gjenvalg.
The great gift of human beings is that we have the power of
empathy.
Meryl Streep
Sosial, relasjonell og emosjonell kompetanse er en vekstbransje –
rett og slett fordi etterspørselen øker i takt med vår tids
endringstakt, globalisering og urbanisering.
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I tidligere tider med liten grad av sosial og fysisk mobilitet og med
varder og røyksignaler som de viktigste kommunikasjonskanalene
ved siden av live sendinger på kirkebakken, var det, om ikke
enklere, så i alle fall overkommelig, å ivareta alle medlemmene av
klanen eller storfamilien på en eller annen måte. Alle ble sett – selv
om noen ble straffet med gapestokk og det som verre var.
I vår tid kreves det at vi skal vise toleranse, til og med empati, med
mennesker som står oss fjernt både kulturelt og biologisk. De
fremmede, som før forårsaket frykt og fobier, skal vi nå omfavne i
respekt og tillit til at vi alle er likeverdige varianter av den samme
arten homo sapiens, hvor de ”fremmede” har samme rett til et
verdig liv som ”oss”. Det er en hard øvelse for hjernen, men den må
til. Vi må godta utryggheten og verdsette empatien, som Tariq
Ramadan sier i Mangfoldets filosofi.60
Virginia Postrel bruker begrepet det estetiske imperativ; Josif
Brodskij sier at estetikken er etikkens mor. Jeg tror vi er på sporet
av en mer utviklet og kultivert samfunnsøkonomi og global
samhandling, om vi tør og vil. En fruktbar mangfoldsstrategi kan
være: Slipp de kreative og spirituelle kreftene fri!! Og gi de
høyreorienterte reell innflytelse i samfunnet. Venstresiden har
regjert for lenge. Og venstresiden blir lett dogmatisk. For ordens
skyld; venstresiden er mest utviklet hos kvinnene. Dette er på en
måte paradoksal viten, i den forstand at kvinner i større grad og i
gjennomsnitt uttrykker sine følelser i høyere grad enn menn. Men
det er altså mennene som i snitt har de sterkeste følelsene og
følgelig mest å vinne på å slippe høyrehjernen fri. Spørsmålet er
hvor på statistikken vi vil merke en slik høyreorientert frigjøring av
mannehjernen; menn har som kjent ikke samme trang til
verbalisering og chatting som kvinnene. Vær beredt; eventyre(r)nes
tid er ikke over, get ready for surprises!

SOSIAL KOMPETANSE - EN VEKSTNÆRING
Vi beveger oss fra materiell kvantitet til immaterielle, emosjonelle
og estetiske kvaliteter i livet, både hva angår relasjoner, mat,
omgivelser og arbeid. High touch, HOT-kultur, EQ og mange slags
Q– det kommer! Eller rettere; det er her allerede.

Å forstå sosial kompetanse krever flerfaglig tilnærming.
Biologiske betingelser, kulturelt skapte kontekster, subjektive
kognitive projeksjoner og kollektive emosjonelle energier er alt
sammenvevd i den usynlige teksturen av levende tråder som
utgjør sosial ”kapital” i våre relasjoner og samfunn. Sosial og
60
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relasjonell kompetanse krever at vi ser andre på deres egne
premisser, gjennom deres linser, så og si – og ikke låser oss i
“the monological gaze from without”61.

Sosial samhandling er biologisk sett helt naturlig62. Egoistiske
genotyper kan på naturlig vis skape samhandlende fenotyper
(konkrete organismer i det virkelige liv). Det er gammel viten at
samarbeid lønner seg, spesielt for egoister63. Axelrod nyanserer
dette funnet idet han hevder at gjensidig samarbeid kan finne sted
mellom egoister, særlig når den starter med en fri gruppe individer
som bygger på resiprositet uten sentral kontroll64.
If you don’t visit other people’s grave,
they won’t visit yours:-)
Menneskene iscenesetter seg selv i større grad i vår tid enn
tidligere. Hvem dine foreldre er, hva slags status du er født med
etc. er ikke like skjebnebestemmende faktorer som før. Dagens og
morgendagens sosiale scener (digitale og IRL) gir langt større
spillerom for individene enn før.
Vi konstruerer følgelig våre offentlige roller (public selves) stadig
mer bevisst. Å agere og ikle oss roller har alltid vært en del av det
store samfunnsspillet; i de dannede europeiske rommene i tidligere
tider var det avgjørende viktig å skjule det personlige og holde på
den offentlige masken. Personae (gr.) betyr da også som sagt
maske.
I dag er spillet noe mer komplekst og foreslås delt inn i ulike roller:
meg selv (autentisk selv), ikke meg (en spilt rolle) og ikke ikkemeg; en slags hybridrolle65.
Professor Anne-Britt Gran66 skriver oppvakt og presist om
iscenesatte identiteter, merkevarebygging, autentisitet og
relasjonelle spill i medier, politikk o.s.v.; i vår alles hverdag. Hun
hevder at en performance-kultur i en teatral økonomi er i utvikling.
Rollen ”ikke ikke-meg” er et ikke-rollespill-prinsipp, en selvbevisst
pseudo-identitet – kanskje den type iscenesettelse vi kan observere
i de mange intime intervjuene med ”ekte kjendiser” eller i realitygenren?
61
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Den evig smilende, positive personen som ikke søker konflikt står
fortsatt høyt i kurs i sosiale sammenhenger. Men å uttrykke ekte og spesielt negative - følelser på en konstruktiv måte ser også ut til
å være en etterspurt kvalitet i vår tid. Sosial og relasjonell
intelligens krever av oss at vi både erkjenner og mestrer egne
følelser og kan møte andres – på en oppriktig måte som ikke
eskalerer konflikt, men fordyper relasjonen.
Å dele mentale of fysiske rytmer (jeg tror Nonaka har brukt den
formuleringen) er kritiske nøkler i sosialiseringsprosesser. Mange
organisasjonsforskere har pekt på at betydningen av “commitment”
har vært undervurdert i den vestlige litteraturen. Nå ser det ut til at
tillit, kunnskapsdeling og dialog er honnørord på full fart inn også
hos oss. Det kryr av coacher og mentorer. Forståelsen av at tillit gir
seg utslag rett på bunnlinja er økende.
Grupper av mennesker utvikler og konstruerer, ofte ubevisst, felles
følte stemninger og emosjoner67. Goleman68 bruker metaforen
emotional soup, hvor hver person bidrar med sitt eget krydder. Den
dominerende smaken, sier Goleman, er likevel det krydderet
lederen putter i suppa. Lederens holdninger og lynne sprer seg med
dominoeffekt i en organisasjon69. Lederen både tolker og uttrykker og definerer etter hvert - den kollektive emo-modus en gruppe eller
organisasjon utvikler.

EMOSJONELL KOMPETANSE og LYKKE
I 1872, 13 år etter On the Origin of Species, publiserte Darwin “The
Expression of the Emotions in Man and Animals” hvor han foreslår
at ansiktsuttrykk er universelle utrykk for emosjoner.
Vitenskapsjournalist Stefan Klein70, tidligere redaktør i Der Spiegel,
har samlet en stor mengde materiale på feltet lykke og mener han
har funnet lykkeformelen. Han refererer til en kompleks studie av
emosjoner71 hvor Paul Ekman registrerte 19 typer smil i et samfunn
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på New Guinea, hvorav 18 ikke var ekte smil, selv om de var viktige
i kommunikasjonen. Det eneste ekte smilet, kalt “Duchenne”-smilet
etter en fransk fysiolog, kan dekodes ved å registrere små
muskelbevegelser rundt øynene som ikke lar seg vilje-styre. Smil
og effekter på menneskene er et viktig forskningsfelt; smilet øker
kroppens “killer-cells”, som bekjemper virus og bakterier og styrker
immunforsvaret. Depresjoner dreper hjerneceller og har negativ
innflytelse på veksten av hjernenerver72.
Den amerikanske psykologiprofessoren David Lykken (bra navn på
en lykkeforsker:-) insisterer på at evnen til å føle lykke er arvelig,
men ikke irreversibelt.
Per Espen Stoknes undersøker i boken Penger og sjel73 forholdet
mellom penger og lykke; mellom finans og følelser. Han foreslår en
ny indikator for Brutto Nasjonal Lykke (BNL) og en overgang til en
ny kapitalisme der finansielle norske kroner (NOK) får følge av
sosialkroner (SOK) og naturkroner (NAK) for verdsettelse og
omsetning av sosialkapital og naturkapital, slik at alle virksomheter
får tre konti og regnskapene får tre bunnlinjer. En kombinasjon av
blå, rød og grønn kapital er både et smart og godt forslag og peker i
retning av en form for naturlig og sosial kapitalisme.
Å måle lykke er like lett og like vanskelig som å måle andre forhold,
og fagfeltet lykkeforskning er inne i en eksplosiv boom. I
økonomiske fagtidsskrifter ble det publisert fire artikler i 1991-95,
og over hundre i 2001-200574. Den korte konklusjonen er at vi kan
kjøpe oss lykke, men bare til et visst nivå. Ytterligere
inntektsøkning gir ikke mer lykke. Men mer lykke gir bedre helse,
bedre prestasjoner og er en indikator på god livskvalitet. Det er en
god investering å studere veiene til mer lykke, både i rike og fattige
land, særlig nå når finanskriser og miljøkriser med all mulig
tydelighet åpenbarer behovet for nye modeller både for bedrifts- og
samfunnsregnskap. Lykke er en av tilværelsens paradoksale og
mindre entydige størrelser, men den ligger i alle fall ikke primært
på bankkonti og måles heller ikke i fravær av ulykke. Mye er
medfødt, resten avhenger av hvordan vi selv tenker og navigerer.
I hjernen har vi tre systemer som hormonelt styrer vår lykke.
Lysten (østrogen /testosteron), romantisk tiltrekning (dopamin) og
tilknytning (oxcytocin). Vår ulykke som mennesker er at vi kan
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skille disse tre fra hverandre – ha sex med en mens vi er tiltrukket
av en annen og knyttet til en tredje, skriver Christine Schjetlein i
artikkelen ”Lykken er?”75, som også viser at vi ved begrensete valg
blir vi mer fornøyde med det vi har enn når vi har mange valg og
omvalgsmulighet. Flere valg fanger oss, færre valg gjør oss friere
og lykkeligere, viser studier.
Både hjernen og genene kan modifiseres både farmasøytisk,
genetisk og gjennom mental trening. Vi trenger ikke å være
biobehaviorister for å se at menneskelige bånd har sin kjemi. Når
emosjonell kompetanse en dag blir the decisive competitive capital
of to-morrow, vil vi sannsynligvis oppleve økt interesse for
investeringer i modifisering og (re)design som gir bedre
konsentrasjon og prestasjon, f. eks. farmasøytisk endrede og trente
organisasjoner (“dopamin-kulturer”) er et plausibelt
fremtidsscenario, siden både nettverk og organisasjoner også i
fremtiden vil bestå av ambisiøse og konkurransebevisste
mennesker.
I arbeidsliv og samfunn er sosial og relasjonell kompetanse i stadig
større grad etterspurt76. Kathrine Aspaas skriver i Aftenposten77 at
”enkelte går så langt som å hevde at emosjonell kapasitet er det
nye gullet, og at dette er kvinnenes komparative fortrinn.”
Relasjoner kan aldri forstås uavhengig av deres emosjonelle
aspekter. Emosjoner er avgjørende når vi skaper sosial orden, når
vi planlegger, lærer, arbeider og kommuniserer. Å forstå emosjoner
krever flerfaglig tilnærming.
Mennesker har emosjoner; det har ikke maskiner.
’Emosjon' kan være en merkelapp vi bruker for en fysisk
hjerneprosess, de er ikke bevisste, de 'oppstår i oss' og vi kan ikke
bare 'ville dem'. Tankesentrene har langt større innvirkning på
emosjonsentrene hos mennesker enn hos andre pattedyr, noe som
er lovende for vår arts muligheter til mestring og utvikling.
Drømmer er en viktig kilde til å oppleve og bedre forstå egne
emosjoner i kontekst.
Å kunne håndtere emosjonelle aspekter ved relasjoner er en
kjerneferdighet på feltet relasjonell kompetanse. Denne
kompetansen er usynlig, men avgjørende for de bånd og
samarbeidsrelasjonene vi former – hvor tillit, gjensidig læring,
improvisasjon og større årvåkenhet er nødvendig for bedre å kunne
navigere og kommunisere i dagens og fremtidens samfunn.
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Drømarbeid kan være en vei til dypere kunnskap og vitenskap om
emosjoner, relasjoner og naturens utvikling. Drømverdenen er en
slags vennligsinnet parallell verden som inviterer oss på
oppdagelsesreise hver natt – gratis. Drømmene varsler oss, leker
med oss, byr oss gåter, mytiske fortellinger, små gullkorn,
sannheter fra oss selv til oss selv, løsninger på små og store
problemer, idéer til skapende arbeid – kort sagt er de våre venner
og varslere, en slags kropps-sms/mms/video med hjernen som
interaktivt lerret. Dine drømmer er iscenesatt kunnskap, som gir en
dramatisert versjon av ditt eget liv mens du lever det. Drøm er en
biologisk prosess, designet slik fra naturens (eller Guds) side, og er
vesentlig for overlevelse, informasjonssortering, fortolkning;
kreativitet, kommunikasjonsevne og mental helse.
Det er ikke noe mystisk i å regne med drømmene som viktige kilder
til kreativitet, lykke og klokskap. Drøm er like lite nonsens som
andre vitale livsprosesser vi ikke fullt ut forstår. Noen drømmer
endrer et menneskes liv. Andre er små og puslete, noen handler om
basale kroppslige funksjoner eller ubearbeidede dagrester, mens
andre er signifikante og til tider storslagne. Slik livet selv er.
Dreams revisited slik jeg gjør i livet og i denne boken er ingen dum
metode. Å gi drømmene en second and third thought - 10, 20 år
senere – gir livet mer fylde og rikdom. Venner, filmer, familie,
kjærester, bøker, teater og meningsfylt arbeid, se, det er livsviktig.
Men drømmene mine, de kunne jeg ikke leve uten. Ikke du heller,
enten du husker dem eller ei.
Som alle vet, tar drømmene svært lite hensyn til Vær varsomplakaten og alminnelig etikette for hva man kan og bør si og skrive i
det offentlige rom. Drømmene har sine egne retoriske og
dramaturgiske uttrykk, ofte med sterke visuelle innslag, nærmest
som filmsekvenser eller ”surreality-TV”. Drømmene er blitt kalt
”Guds glemte språk”. Drømmene kan uttrykke våre følelser, våre
ubrukte evner, de mønstrene vi er fanget i og de
mulighetsrommene vi ikke ser.

UTVIDET VIRKELIGHET

Drømmene hører på ett vis til det feltet som i kunnskapsforskningen
kalles ”taus kunnskap”. Mange oppfatter drømmer som uviktige og
uforståelige. I vår kultur er drømspråket et neglisjert språk, et
glemt språk, et fraværende og delvis tabuisert tema.
Drømspråket må i en viss forstand ”læres” og anerkjennes for å
kunne bli fortolket og tatt i bruk.
Drømmer kan være virksomme kulturelle og sosiale brobyggere.
Mens Freuds perspektiv vektlegger traumatiske
barndomsopplevelser og fortrengte (seksuelle) ønsker i sitt arbeid
med drømmer, vektlegger Jung i større grad drømmen som
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mental/spirituell drivkraft i naturlige individueringsprosesser i
samspill med det kollektivt ubevisste. Han ser selvet som psykens
kjerne, og drømmenes budskap som meldinger fra Selvet til vår
mer begrensede våkne bevissthet. Jung hevder at det er
sammenheng mellom den enkelte psyke og verden utenfor, og
mellom psyke og materie.
Dette synet er høyst relevant for dagens kunnskapsforskning som
vektlegger kategorier som ”embrained, embodied, encultured and
encoded” kunnskap78 og hvor kollektiv kulturbygging anses å stå
sentralt for både enkeltpersoners og virksomheters evne til å lære
og innovere.
”Denne utvidede virkeligheten omfatter det kollektivt ubevisste med
arketypene som strukturerende elementer i psyken”, sier Astrid
Hognestad79.
Montegue Ullman legger vekt på de sosiale aspektene ved drømmer
og bruker begrepet ”social unconscious” (utviklet av Eric Fromm).

KANAL FOR FLERKULTURELL KOMMUNIKASJON
Drømmenes vokabular og levende fortellinger bortenfor tid og rom
kan peke i retning av en større integrasjon av ulike fag- og
forståelsesmodeller, mot en virkelighet som er mer helhetlig og
sammenhengende, og ikke minst med rom for fortolkning og
(dypere) mening.
Professor Bert O States sier80:
”I assume there is something “dreamlike” about dreaming that is
unaltered by cultural adaption, era, age, or gender; otherwise we
could scarcely talk about them as cross-culturally”.
I et flerkulturelt og globalisert samfunn kan økt bruk av
drømspråket og fortolkning av drømmenes budskap bidra til økt
forståelse og ikke minst andre kommunikasjonsformer over grenser
og barrierer. Drømmer kan være en slags kommunikasjonskanal,
ikke bare fra ens eget ubevisste til det bevisste, men mellom
kollektive felt og mellom mennesker med ulik bakgrunn. Det er
sjelden jeg ikke får mange drømmer berettet om jeg deler min
interesse for drøm med noen. Jeg erfarer også en viss lengsel etter
å huske drømmer hos mennesker som ikke mottar natt-bilder og en
uimotståelig trang til å vite hva drømmene betyr.
Drømmer kan bidra til konfliktforståelse, bedre relasjonelle
ferdigheter, større emosjonsforståelse, mønstergjenkjennelse og
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annen viktig kunnskap av det tause og immaterielle slaget til bruk i
det daglige og våkne liv. Drømmene er en gratis og utømmelig kilde
til energi og innsikt som har betydning ikke bare i de personlige og
nære relasjonene, men også i faglige, sosiale og politiske
sammenhenger.
Slik emosjoner kan ha et kollektivt aspekt, kan også drømmer ha
det. Drømmer kan bygge bro mellom den indre opplevelsen og ytre
fakta, mellom for-, sam- og frem-tider og mellom den dypere og
mer ubevisste (tause, kroppslige, underbevisste) kunnskapen og
den mer (ego-)bevisste kunnskapen.
Kunstnere, oppfinnere og pionerer kunne ikke ha virket uten
drømbevissthet. Josef brukte drømmene til å fortelle om fremtiden,
Freud brukte drømmene til å fortelle om fortiden.
Drømmen er sete for en essensiell energioverføring, hvor ignorante
celler blir til smarte og kreative celle-kolonier. I Dreaming and
Storytelling sier States: ”The dream, as it were, occurs slightly
above the point where electrochemistry turns into chemistry”.81 Vi
kan – gjennom drømmene – direkte observere kroppens språk og
tenkemåte. Jeg tror kreativitetsforskere og nevrovitere har mye å
snakke om. Kreativitet og storytelling er en integrert del av
biologisk evolusjon.82
Det er et annet jeg, et annet og friere selv, som uttrykker seg
gjennom meg om natten. En del av meg opplever, medskaper og
ser andre bilder og hendelser enn det som er mulig i våkent liv.
Drømmen er mulighetenes og overskridelsenes domene; der alt kan
skje og der andre lover gjelder. Å drømme er dødskult – og kanskje
i bunn og grunn en døds-kult:-)

KILDE TIL INNSIKT
Det er alminnelig anerkjent i kunnskapsforskningen at mye
kunnskap er av kollektiv, implisitt og taus karakter; kulturell og
mytisk, båret av kroppsspråk og uartikulerte holdninger, fortellinger
og kodekser for hva vi kan gjøre og ikke. Å få bedre forståelse for
denne formen for kunnskap som ikke så lett lar seg fange eller
reduseres til fakta er viktig innen dagens kunnskapsforskning.
Bedre forståelse for drømmenes betydning og bedre metoder for
fortolkning og bruk kan være et bidrag på dette området. Hvordan
fange, forstå og forvalte vesentlig kunnskap som ikke så lett lar seg
måle og artikulere?
Innledningsvis skrev jeg at drøm av mange assosieres med useriøs
okkultisme eller i beste fall med terapi. Drømforskning er som oftest
redusert til søvnforskning; ikke uten grunn, men drømmenes øvrige
81
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funksjoner blir dermed som regel neglisjert og lite forstått. Drøm og
læring er intimt forbundet. Individer som har skarp læringskurve
drømmer mye.
Det er som om vi, her hos oss nå i den utviklede delen av verden,
som vi liker å kalle oss, lever i en slags ubalanse, hvor all energi
skal opp og frem og ut idet den måles og veies og hylles – mens
den energien som smyger seg frem om natten og siver sidelengs
inn i skallen om vi slipper taket litt, for så å smette uanstrengt
sammen i mønstre som trøster oss og bidrar til bedre balanse, er
fraværende både i våre offentlige og personlige rom. Hos oss er det
stoppeklokketempo, målbare prestasjoner, håndfaste leveranser,
evig ungdom, fet bunnlinje, smart exit og lineær tid som gjelder.
Er det bare jeg som føler at jeg seiler i en skakkjørt skute?
Kan våre reseptive sider av bevisstheten - drømmene inkludert være en kilde til mer balansert erkjennelse, erfaring, bearbeidelse
og fortolkning av våre liv og våre oppgaver? Klarer vi å komme oss
på en bedre og mer balansert kollektiv kurs? Eller kullseiler vi med
skuta og hodet på skakke - fylt til randen av våre
operasjonaliserbare og rasjonelle vestlige verdier? Er det noe vi ikke
skjønner, som andre har skjønt før oss og fortsatt skjønner?

TAPTE SPRÅK OG SAMMENHENGER MELLOM VIND,
PUST OG SINN
Kulturøkologen David Abram83 hevder at ethvert sted har sin state
of mind, sin egen bevissthet og sinnstilstand. Han elsker (vill) natur
og spesialiserer seg i sansepersepsjon. Landskap bærer i seg
fortellinger, trigger minner og snakker direkte til oss.
David Abram betrakter skyene som intelligente vesener. Han ser at
steiner har personlighet. Alt beveger seg, i ulike hastigheter. Alt
lever, også ordene. Den tidligere tryllekunstneren er svært nøye
med sine valg av ord. Samtidig leter han bak ordene, i det gamle
språket bortenfor jeg-bevisstheten. Gester, mimikk, emosjonelle
kroppsuttrykk og lyder er språk uten ord. Logos lodder dypere enn
ord. Vi urbane mennesker har kanskje glemt evnen til å lytte
dialogisk til det levende livet som omgir oss. Vi er alle dypt
forbundet med planter, dyr, trær, materialer, luft og jord – våre
nåværende liv som mennesker på jorden er gjensidig forbundet og
avhengig av alt annet liv.
På et Flux-seminar om bevissthet og natur i august 2004 fremmet
Abram et perspektiv som jeg fant både overraskende og befriende;
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nemlig at jorden ikke er der nede, under oss, men omgir oss og er
der oppe også. Selv har jeg av og til tenkt på ozonlaget som
jordens immunforsvar, dag/natt som hjerteslag – og olje som
østrogen. Heldigvis har vi lov å tenke i de bilder vi vil. En larger
field of being er relasjonell i sin karakter. Å danse med et barn, å
lytte aktivt til fuglesang og å oppnå dyp kontakt med en gorilla er
blant mine beste kjærlighetsopplevelser. Fins det noe bedre enn å
bli forstått og elsket uten ord? Alt levende trenger vår kjærlighet og
omsorg. Vi er selv levende økosystemer forbundet med andre i
større økosystemer. Alt og alle har sitt språk. Alt og alle snakker,
med og uten ord. Språk, sier han, er shaped breath, pust som gis
en form. Den usynlige luften omslutter oss. Den er aktiv bærer av
kommunikasjonen oss-i-mellom; mysteriet over mysterier. På
hebraisk er det ett ord for både ånd og vind: ruach.
Er våre tanker og følelser våre egne? Eller hører de også luften til?
Å betrakte ”air as aware” er en fascinerende tanke for et etermenneske som meg. Å fornemme at luft og vind tenker i oss og
gjennom oss, er en mental øvelse som fremmer sensitivitet og
evnen til å motta. Det er en evne mange av oss kan ha godt av å
utvikle i en stadig mer støyende tid. Det er en sann fryd å følge
Abrams etymologiske og kulturelle studier av sammenhenger
mellom sinn, vind og pust. Han hjelper oss til bedre å skjønne den
dype forbindelsen mellom det vi ser og det vi ikke ser.
Ett av bokens sentrale budskap er en advarsel mot vår tids
antroposentriske perspektiver og levesett, som truer skoger,
planter, luft og dyr – og dermed oss selv. Hvordan kunne alt
levende miste sin psykologiske resonans for oss mennesker – til og
med relevans? spør han. Hvordan kunne sinnet trekke seg inn i den
humane skalle?
Vår fremmedgjøring i forhold til ikke-human natur er ikke bare en
tapt kanal til skjønnhet og kjærlighet i samdans med alt levende,
men kanskje også en trussel mot vår humanitet.
Psyken eksisterer ikke mellom ørene på oss mennesker, men omgir
oss. Vi bader i bevissthet og mange vesener snakker til oss. Lytter
vi?
The dream was always running ahead of me. To catch up, to
live for a moment in unison with it, that was the miracle.
ANAIS NIN

KILDE TIL KUNNSKAP
I 2007 arrangerte Polyteknisk Forening et møte på Astrup Fearnleymuseet med temaene skapende ledelse, horisontale minner og
emosjoner. Det ble fulltegnet få timer etter annonsering.
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Den kritiske ressursen – og største konkurransefortrinnet – i dagens
kunnskaps- og opplevelsesbaserte samfunn – sies å være
menneskene.
Norge sies å være et av de land i Europa som har jobbet mest med
validering av uformell læring og kompetanse84, og ulike typer
dokumentasjonsordninger av denne typen ”kapital” eller
kompetanse i å samhandle prøves i dag ut i arbeidslivet, mens
skolene innfører bredere evalueringer av elevers kompetanse enn
det som gjøres synlig gjennom nasjonale prøver gjennom mapper,
som består av dokumentasjon på elevens faglige, praktiske og
sosial ferdigheter og kompetanser.
Taus (tacit) kunnskap er individuell og kontekst-avhengig og
vanskelig å formalisere85. Å knytte taus kunnskap sammen med
eksplisitt for å fremme samarbeid og kunnskapsdeling er et yndet
tema innen den kunnskapsbaserte organisasjons-forskningen.
Mange argumenterer for en bredere tilnærming til kunnskap som
vektlegger det folk gjør86 – og ikke vet jeg om å drømme kommer
inn i en slik aktivitetskategori i disse forskernes univers, men det
burde i alle fall telle som en viktig menneskelig aktivitet.
“By many accounts, Western societies are becoming
“knowledge societies”, and “a knowledge society is not simply
a society of more experts, more technological gadgets (…) it is
a society permeated with knowledge cultures, the whole set of
structures and mechanisms that serve knowledge and unfold
with its articulation”.87
I Norge slutter mellom en tredjedel og en halv samtidsgenerasjon
av unge mennesker på skolen. Er det fordi de er dumme, lite
kunnskapshungrige og umoralske? Neppe. Skolen vektlegger PISAprestasjoner (dette er for korthets skyld) og hysteriet rundt
manglende realfagskompetanse er tidvis patetisk – og kostbart for
samfunnet. Det samfunnsmessige tapet vi vil lide av å produsere så
mange tapere kan ikke telles i penger. Mennesker trenger
motivasjon, de trenger å bli sett; å mestre, å føle livsenergi, å tørre
– og få støtte til det.
Skoleflukten er et faktum, kanskje fordi skolen mangler relevans.
Store fortellinger/myter, meningsfylte dager og tema, tilhørighet,
ekte ritualer og tro er lite vektlagt. Det er heller ingen gyldige
kanaler for autoritet mer. Presten, læreren og lensmannen (som var
et fordums makttriangel) er spilt ut over sidelinjen. Mediene
regjerer delvis; sammen med peer-pressure, lukkede nettsamfunn
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og subkulturer. Nye grupper med høy grad av gruppetilhørighet og
affektnivå (gjenger, nyreligiøse, prinsesseklubber, virtuelle
verdener, terapigrupper, treningsklubber) holder kustus på noen.
Men det er ingen samlende troverdig fortelling om oss menneskene
som har makten nå. Obama er i ferd med å skape nye fortellinger
og forestillinger om OSS – her på kloden. Hjernenes relevansfiltre,
bevissthetens naturlige mangfold og dype genetiske røtter sammen
med nye fortellinger om oss selv vil skape vår(e) fremtid(er).
Opplysningstidens forestilling om religionenes død har forlengst spilt
fallitt. Det er ikke uvitenskapelig å tro; sannsynligvis er det en
biogenetisk nødvendighet for å navigere. Men når venstrehjernene
har regjert så lenge som de har og akademia har tullet seg bort i
forestillinger om én sannhet og én objektiv virkelighet er vi på ville
veier – til fortapelse i en ego-bevissthet som fostrer lite visdom og
mye smålighet. Det er tid for oppgradering av høyrehjernen.
Uansett hvordan vi ser det – om bevisstheten ble etablert på et nivå
i utviklingen hvor ubevisste reflekser ikke lenger var tilstrekkelig for
å få partnere og mat, om det personlig ubevisstes opprinnelige
funksjon var en lager- og søppelplass for alt det ikke var plass til for
å navigere og overleve i stadig mer komplekse omgivelser, så
eksisterer de ubevisste kreftene, både individuelt og kollektivt; og
genene har uendelige mengder av informasjon, erfaring og visdom
vi kan tappe fra. Om vi steller oss slik at vi overlever.
Som Joni Mitchell sier and you know two heads are better than one
.. og noen ganger er til og med 4 bedre enn 2. Det er ikke barebare å være menneske; det bor små dyr inni oss også, i tillegg til at
helt egne og separate personligheter kan poppe opp i ny og ne.
Det er direkte underlig at en så sentral aktivitet som drøm ikke er
aktivt i bruk som kilde til læring, relasjonsbygging, skapende
arbeid, problemløsning etc. i skolen. Vi beveger oss fra lærende
individer til lærende relasjoner i forståelsen av hvordan kunnskap
utvikles og deles. Å dele drømmer kan vise seg å være en utmerket
og billig måte å lære på.
Dagens livslangt lærende mennesker vil trolig i økende grad søke
også den kunnskapen som er skapende, intuitiv og relatert til
emosjoner i en helhetlig sammenheng. Bevisst og aktivt forhold til
drømmer kan være en viktig kanal for kommentarer, andre
vinklinger, frodige iscenesettelser og økt interpersonlig dialog - om
drømmer deles.
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MEMENES88 ÆRA
Memenes og den integrerte bevissthetens æra er begynt. Dette har
store implikasjoner for hvordan vi lærer, lever og arbeider.
Menneskenes ritualer og myter styrer langt mer effektivt enn våpen
og ytre kontroll. De som har grepet om menneskenes sinn, kan
styre. Kineserne holder seg og sitt sammen på en forunderlig
effektiv måte. Der er det myten om egen storhet, familiens hellige
enhet og gruppens sosiale nettverk som er limet. Muslimske
politiske og religiøse ledere har så godt grep via paradisiske
fortellinger og profetens tekster at de nærmest slipper å regjere
egne med makt. Men ikke så lenge; Iran er i bevegelse – og
medienes gjennomtrengende kraft sammen med menneskenes
reiser og nye fellesskap slår sprekker i gamle mem-regimer. På
verftene i Indonesia styrer Sing-kineserne. Noen av dem ser ned på
indoneserne og bruker dem som billig arbeidskraft. Det straffer seg,
også for nordmenn som skal bygge skip der. Det er ingen lojalitet,
ingen tilhørighet, ingen kultur for å overholde en avtale eller ta imot
ordre fra ledelsen blant lokale ansatte. Det er ingen gyldige kanaler
for autoritetsutøvelse. Når forestillingene om rett og galt, straff og
belønning, tro og frelse er byttet ut med lønninger, er dollaren det
eneste de navigerer etter – med de katastrofale følger det får for
leveransene og kvaliteten.
Der pengene blir gud (og det er de blitt de fleste steder) oppløses
kulturen og menneskenes evne til å løfte i flokk. Indoneserne har
selvsagt sine egne systemer de fortsatt navigerer etter – men de er
ikke lenger gyldige på 8-17-jobben på verftet.
Å øve opp høyrehjernen og drømkapasiteten er en særdeles nyttig
aktivitet; det øker vår fleksibilitet, handlingsberedskap, skaperkraft
og navigasjonsevne. Naturen har utstyrt oss med en grunnleggende
ferdighet, som vi i vår dårskap overser og anser for verdiløs – eller i
beste fall som en valid inngang til terapi. Jeg repeterer meg selv:
Det straffer seg for en kultur. Drømmer handler ikke primært om
reparasjon av patologiske tilstander hos enkelte uheldige
eksemplarer av arten(e). Det er ikke drømmens mening (drømmer
har sjelden en entydig betydning) som er det vesentlige, ikke det
”faktiske” budskapet – men den prosessuelle ferdigheten,
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metodikken og den emosjonelle tenkeevnen som drømmen utstyrer
oss med.

SUPERBEVISST ÅRVÅKENHET
Om vi tenker over det, er drømtilstanden en helt ekstraordinær
tilstand, hvor de mest fantastiske og dramatiske hendelser finner
sted i en superbevisst årvåkenhet unndratt ”naturlovene” (som slett
ikke er en samling faktiske og repetitive lover, men kontekstuelle,
skapende og dynamisk iscenesatte mønstre i en uendelig kamp på
liv og død) – og hvor kroppen, unntatt visse utvalgte edlere deler,
er ”lammet”; de fleste har opplevd at vi ikke får skreket før vi er
(nesten) våkne – og har sett hunder ”løpe” i små rykk når de
drømmer. Drømtilstanden gjør oss mer årvåkne, den har beredskap
for å integrere alt som dukker opp, klar evne til varsling og alarm –
og denne innebygde smarte anestesi-ordningen som paralyserer oss
slik at vi ikke blir et bytte for andre – eller skader oss selv i
drømdramaenes klimaks.
Denne boken tar ellers ikke opp lucid dreaming, heller ikke teorier
om multipersonligheter, telepati, hypnose, kontakt med
ekstraterrestrielle, reinkarnasjon, avdøde eller ånder som bosetter
seg i et sakesløse menneskers sinn – men jeg ser ikke bort fra at
drømbevisstheten og de genbaserte kunnskapspoolene har noe med
disse tilsynelatende super- eller over-naturlige sakene å gjøre når
alt kommer til alt. Hvilket det sjelden gjør. Jung så også på
paranormale fenomener som manifestasjoner av det ubevisste –
også det kollektivt ubevisste hvor destillert raseminne i form av
arketyper danner grunnlaget for menneskenes mytologi om seg selv
og verden. De tre viktige ingrediensene som ifølge. Jung styrer oss
ubevisst – og indirekte er en form for genetisk kontroll - er Skyggen
(våre svakheter; Anima/Animus (vår seksualitet) og Selvet (vår
potensielle styrke).

OM Å DØ LITT HVER DAG – OG NATT
Moderne mennesker vil ikke lenger dø. Det vil i sin tur si at mange
heller ikke tør leve. Vårt samfunn er rettighetsridd, kontrollert ned
til hver centimeter og hvert minutt. Byråkratiet er mer kafka enn på
Kafkas tid.
Å trene på å skjønne og lære av drømmens måte er å gi slipp, å
slippe til, å skape i ett sett, å tørre å dø – og tørre å leve. Tenk deg
denne tilnærmingen brukt i kulturbygging i statlig og kommunalt
byråkrati; ingen regel som ikke passer er gyldig, skjønn er påbudt
og handling og løsning er første bud. Det viktige skal tas først, og
djevelen bor i detaljene. Rutinene skal fornyes og forbedres hver
dag, offentlig ansatte skal være de mest modige, personlig
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ansvarlige, ledende, men ikke kontrollerende, og glade og
menneskekjære lykketroll som lever og virker blant oss for betaling
fra felleskassa. Tvister skal avgjøres løpende, helst ved konsensus.
Å drømme er en kilde til liv – og en forberedelse til døden. Min tese
er at DNA’et har en ladning fyrverkeri på lur – klar til å feire og fyke
oss over terskelen til et annet tilstand vi ikke kjenner i
dødsøyeblikket. Jeg har ingen klare forestillinger om døden, men
har en bestemt følelse av at å dø henger sammen med det lyset jeg
opplevde som 11-åring, noe som korresponderer med en rekke
beretninger fra mennesker med nær-døden-erfaring. Jeg skulle
ønske at jeg kunne være fullt og helt tilstede i min egen død og at
den vil ta meg inn i all sin lysende kraft til en siste kosmisk
orgasme. Men på disse av livets områder kan vi ikke annet enn
gjøre oss rede – og ta det som det kommer, slik drømbevisstheten
gjør.

FLYT89
Drøm er en tilstand av levende, skapende flyt; og bevisstheten som er fri fra egoets tyranni når vi sover – prøver å skape
fortellinger – kanskje også mening – basert på indre og ytre
impulser som når frem til produksjonssenteret for drøm. Det kan
være gamle genkoder som eksponeres i oss eller selve urnaturens
sanger som vil synge i oss for å minne oss om vårt opphav og alt vi
egentlig vet. Disse signalene fra reptilhjernen fyres av mot vår
drømmende høyrehjerne, samtidig som minner og erfaringer fra
eget levd liv, historiske og fra dagen før, skal sorteres, gjenskapes
og bevares. Ikke nok med det; om vi hører en lyd fra eget soverom,
fornemmer en følelse fra en nær pårørende eller har magebesvær,
vil drømmen også integrere disse signalene og skape fortellinger. I
drømfabrikken jobbes det inkluderende, kreativt og lynkjapt. Og om
nødvendig, vekkes vi og kan gå på do, ringe hjem, undre oss over
livets rikdom og drømmers skaperkraft - eller putte sov-i-ro i ørene
og gi oss over på nytt – til nye sanne eventyr.
Drømmens metode er nært opp til flyt-tilstanden, en betegnelse på
en tilstand hvor vi kombinerer årvåken kroppsbevissthet, mentalt
nærvær og emosjonell involvering i aktiviteter. Når barn leker godt
er de ofte i flytsonen, totalt oppslukt og engasjert. En danser er i
flow når han lytter både til den andre og seg selv med hele kroppen
og hengir seg til samspillet i bevegelsene. Når en fasilitator lytter
nøye til bidragsyteres og deltakeres poenger og virkelig vil fatte,
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fange og syntetisere felles forståelser og intensjoner, kan et helt
seminar merke at energien endres til felles flow-modus.
For å skape flow, altså et klima og en energi der skaperkraften
flyter, der både den enkelte og gruppen svinger koherent og der
improvisasjonen kommer uanstrengt, må fokuset være på å
tilrettelegge gjennom å skape et konstruktivt ethos som balanserer
mellom tradisjonell kunnskap og ferdigheter på den ene side og
åpne, skapende flow- tilstander på den andre.
Tre drømmer/notater om flyt fra 2002-03:
LEVITASJON MED ANDRES STØTTE
Vi sitter flere rundt et bord. Alle bruker hendene mens jeg hever
meg opp. Alle støtter meg. Jeg leviterer; legger meg horisontalt i
luften, en fantastisk følelse! Etterpå viser det seg at en av de
tilstedeværende ikke så det, og ikke tror det. Jeg hever meg opp,
gjør en slags lav, ikke helt vellykket salto og lander i et hjørne.
Uten andres støtte er det vanskelig å fly.
Først kommer verbene – det som rører, beveger - hør! Amen
Vi er i et stort hvitt rom – overgangene mellom gulv og vegger er
avrundet og polstret. Det er dansere som øver. Gulvet er glatt slik
at vi kan sende kroppene i fyk-fart bort til den brede polstrede
enden av rommet. Flere kvinner gjør Matrix-øvelsen – går rett
opp veggen og i taket. Metoden er tette, akselererende skritt.
Små skritt, raske skritt. FYK-FLOW.
Jeg ser en liten pike med lys lugg. She’ all love. Hengiven og blid.
Leg (lik)er henne. Hun holder en litt eldre pike i hånden – som
igjen holder moren i hånden, en femi-trekant.
En ung gutt har i politiets øyne gjort noe galt. Han er pågrepet.
Kledd i sort med hette. Han sier ”Hvis jeg vil kan jeg løpe fra dere
– og det tror jeg jeg vil.” Han tar hetten over hodet og løper.
I bakgården på seminaret er det stor aktivitet. Mange
motorsykler. Det forberedes; politiet vil komme.
To teateraktige øvelser pågår – med dukker, hår, vipper (som er
viktig). Sprø ting konstrueres. Når jeg kommer innom, ser jeg den
unge gutten. Han er liten av vekst og står i trappen. Jeg stiller
meg under ham og vi holder tett og tillitsfullt om hverandre. Vi
VET det er en forbindelse.
Seven seas workshop hos Warren er befriende.. jeg kommer hjem
med følgende oppskrift: Run the riddle, make the matrix, fly the
flow, touch your time, see the sky, walk the wall, live your life –
and listen to the texture, it’s alive and moving and humming..
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Tirs. 19.08.03; 07:24
Jeg flyr opp og inn i gruver – ganger, dyp, hulrom. Det er
vidunderlig! Jeg kommer bratt ned med et helikopter – tar bakken
med strømpebukser hengende; arbeidstøy, sot.. og en befriende
latter. De som er rundt kan ikke la være å le med meg. WOW! Så
flott å leve og arbeide!

KRYSSFAGLIG SAMSPILL
Tiden nærmer seg da vi må evne å handle på tvers av fag, i lett
samspill og i raskt tempo. Vi har ikke så mye tid til lange
byråkratiske prosedyrer, lange kronglete og uforståelige
akademiske rapporter som få leser eller hierarkiske
beslutningssystemer som aldri kommer til en avgjørelse. Der
religionenes eller eneveldenes makt er ubehagelig effektiv både hva
styring av menneskenes atferd og beslutningseffektivitet angår, har
vårt samfunn utviklet flaskehalser, longører og treneringer som gjør
at vi ikke kommer av flekken. De som gjør det, flytter utenlands. I
perioden 1994-96 da jeg var politisk rådgiver i UDhandel og
skipsfart var det en tanke om i det minste å ha en nordmann på en
norsk båt. Det ble med tanken.. Pengene finner veien til mer
penger. Vi andre sitter i klisteret – og kommer til å måtte hente opp
gamle høyrehjernkunster av dyrisk natur; kreativitet og tempo for å
henge med – når det røyner på i matfatet. Det gjør det ikke ennå,
men tidens tegn er Michael Jacksons språk; hybrid, crossover, rask
som et dyr i kroppen, listig, genial, verken mann eller kvinne, hvit
eller svart, ung eller gammel – nå evig ikon og konge av pop; men
mye mer av det – han er sign of the times, selv om det var Prince’s
tittel.
Slik dyr kan forkle seg, lokke, forføre, lure og omskape seg for å
(over)leve, kan vi menneskene det også – når det er nødvendig.
Egokultur, grådighet, lineær og reduksjonistisk tenking er på retur;
venstrehjernen dominerer rett og slett for mye – og den maskuline
yangkraften som går opp og ut har trengt den mottakende,
empatiske, liv- og dødbringende yinkraften ut av bildet, bortsett fra
i underholdningsindustrien. Spillets, kreativitetens, konseptenes,
endringens og den integrerte bevissthetens æra står for døren, dvs
den er i gang. Vi trenger tempo, ikke det kontrollerende
effektivitets-tyranniet, men økt tempo i FLYT-sonen, både
individuelt og kollektivt.
Menneskene har via cortex (utviklet de siste 2 mill. årene) evnen til
å tenke dissosiert, det vil si ut av nåsituasjonen og forestille oss
fremtiden. Det hevdes at Cortex er 1000 ganger mer fleksibel enn
den emosjonelle delen hjernen når det gjelder fremtidig tenkning;
Cortex er dermed enhver foresight’ers viktigste arbeidsredskap.
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Bevissthetens evne til dissosiasjon er av vital betydning. Det ser ut
til å være en link mellom intelligens og evnen til å dissosiere; den
distré professoren er slik en nødvendig biologisk konstruksjon for at
store mengder kunnskap skal kunne håndteres og for at kreativ,
uvanlig og skarp tanke kan finne sted. Coleridge skapte Kubla Khan
i søvne, Mozart viktigste inspirasjoner kom som i drømmers form;
som ikke viljestyrt kreativitet (autokomposisjon). Friedrick Kekulé
så sykliske strukturer i karbonringer i transe på en buss.

INTERMENTALE GLOBALE ARENAER
Vi trenger inter-mentale globale arenaer for å forstå våre ubevisst
drevne og ubønnhørlig nådeløse holdninger og handlinger, som
individer og grupper og nasjoner – for å kunne forandre det hele og
finne felles løsninger på livstruende utfordringer. Humanister,
naturvitere, oppdagere og utforskere, vanlige forskere, sannsigere,
lærere, kreative og filosofer, biologer, hjerneforskere, religiøse
ledere, næringslivsledere og politikere og folk flest trenger mer
kunnskap, innsikt og åpenhet om grunnleggende krefter som styrer
oss – fremfor overflatekunnskap på ”fakta”-nivå. Og vi må jobbe
sammen. Vi trenger mer artikulert og bedre forståelse av biologiske
og kulturelle ubevisste mønstre som styrer oss og høyere bevissthet
om vår gjensidige forbundethet med hverandre og andre arter.
Førskriftspråklige kulturer sies å ikke skille mellom ”drømt realitet”
og ”realitet”; og kanskje ble drømmene mer vektlagt da enn nå.
Skillet mellom forskning og kunst er kanskje ikke så stort som vi
liker å tro. Kilden til gode resultater er å identifisere seg med det
studerte i en atmosfære av mot til å intervenere og ærlig utforske –
og evne til å fortolke og formidle funn. Kunsten har ikke fotnoter i
samme grad som vitenskapen. Det betyr imidlertid ikke at den er
referanseløs. Kunsten har implisitte referanser og vurderes helst ut
fra intuitiv kvalitetsforståelse og resonans. For å samskape må vi
utvikle felles referanserammer og retorikk, og det er sjelden
fruktbart å bygge flerfaglige team der felles frekvens er umulig å
oppdrive. Kanskje er det tid også for å integrere naturfag og
humanistiske fag i langt større grad. Her er det mye uutforsket – og
mye ugjort! Om vi ser litt stort på det, er alle mennesker en form
for ustabile strukturer i flyt mot døden, og det vi skjønner av de
store sammenhengene vi inngår i, er begrenset. I et slikt perspektiv
kan akademisk påståelighet fortone seg som en vel så ufruktbar
posisjon som tilliten til en surrealistisk drøm.
Kanskje skulle vi skape felles styringsorganer hvor både ubevisste
og bevisste energier rår dagsorden? Hvor emosjoner og impulser
ikke er tabuisert og fortiet? Den som tror at makt og sex og penger

95
ikke er forbundet med ubevisste impulser og sterke ikke-viljestyrte
drifter, tar feil.
7M; myter, metaforer, mønstre, memer, moral, mening og moro
må høyere opp på menyen i livslangt lærende samfunn om de skal
være bærekraftige. Bærekraft er ikke noe vi trenger bare i det
materielle rom for å overleve. Håndtering av mental forurensing,
resirkulering og søppelhåndtering av immaterielt materiale og
bærekraftige memer på kollektivt-kulturelt nivå er vel så viktig. Vår
tid bærer mange tegn på forfall og selvmorderisk atferd. Kunsten
er en viktig vei til økt forståelse og bevissthet; økumeniske dialoger
en annen; storytelling i kunnskaps- og kulturbygging en tredje. Og
drømmene er den viktigste kilden, den ”royale” kanalen til høyere
og mer integrert bevissthet, dronningveien til utvidet kunnskap om
våre sanne selv.
Livsfilosofi og livskvalitet – også på jobb i samspill med andre - er
nøye forbundet. Likevel kan vi ikke kontrollere og bestemme oss til
denne arbeidslivskvaliteten. Innen kompleksitets- og kaosteorien
fins det forståelsesmodeller som er statiske og sykliske. Andre
hevder at det er selve interaksjonen mellom komponentene i et
selvorganiserende system som danner grunnlag for vekst,
innovasjon og uforutsigbar utvikling. Nye skapende tilstander kan
ikke forutsis, bare artikuleres og forstås når de oppstår. Ingen
enkeltperson kan designe, kontrollere, styre eller forutsi et levende,
lærende systems utvikling. Du kan bare forstå ved aktivt å delta. Da
påvirker du. Det er de intime relasjonene mellom de enkelte som
danner kjernen i utviklingen. All forandring medfører ustabilitet,
uro, har uavvendelige destruktive aspekter og forårsaker uante
vendinger.
Hvordan skal vi så klare å navigere i en virkelighet som er
mangedimensjonal, som fluktuerer, som ikke eksisterer uten vår
medvirkning, som bærer i seg skapelse og ødeleggelse til enhver
tid? Konsensus, langtidsplaner, kontroll og harmonimodeller er ikke
brukbare i en slik forståelsesmodell. Hva da? Aktiv deltakelse,
samtaler og møter med mennesker utgjør essensen.
Relasjonen blir sentral. De resiproke båndene mennesker imellom
blir eneste ”kontrollerende” og formende kraft. Møter uten agenda.
Fremtidsbilder uten fasit. Fortellinger som danner mønstre. Det blir
dermed ikke våre egne valg eller planer eller mål som avgjør vår
skjebne, men relasjonene til menneskene som omgir oss. Der må
det være rom for dissens, ulikheter, misforståelser, emosjoner,
krangler – i passe doser. Vi trenger arenaer som fremmer både
uformell og formell kontakt oss-i-mellom; det Michael Schrage er
advokat for og som han kaller SHARED SPACE.
Når flere elektroner fins i samme system inngår de i ”superposisjon”
slik at de faktisk opphører å eksistere som selvstendige partikler,
men blir en del av et større energimønster med sin egen
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relasjonsdrevne logikk – eller kanskje musikk. Vi må lære å leve
med den innsikten at både intensjonelle og ikke-intensjonelle valg i
samspill gir multieffekter vi ikke kan forvente.

IDENTITET
Vi mennesker er et produkt av vår egen TANKEKRAFT. Vi er også
mobile kjemi-sett designet av våre gener og vår hormonproduksjon
– i tillegg til å være mottakere av kosmiske, teknologiske og
kulturelle signaler utenfra som bomber oss i ett sett, med stadig
mer kraft. Omgitt av felt av biologiske, sosiale, teknologiske og
kulturelle signaler skal vi finne og skape det som er oss selv, en
identitet, noe gjenkjennelig og substansielt som vi kan (over)leve
med.
Notat 1.juledag 2002:
Hva konstruerer identitet?
GENER
KJERTLER/KJEMISK KONSTITUSJON
SKADER
VANER
KULTUR
KJÆRLIGHETEN er overskridende. Den ENEs evne til å skape i
kontekst er selve mysteriet. Mobbens, familiens og kulturens
standarder bestemmer den enkeltes valgmuligheter. Er den ENE i
det hele tatt en relevant enhet? I am another yourself, sa mayaindianerne. Mitt ubevisste svømmer i det felles ubevisste bortenfor
tid-rom-dimensjonen. De kollektive og individuelle følelsene er
forbundet og bortenfor vår kontroll, men likevel tilgjengelig for vår
bevissthet – porsjonsvis – om vi er mottakelige og ydmyke.
Mitt tema er dypest sett sammenhengen mellom kropp og
spiritualitet, forbindelsen mellom himmel og jord, hjerne og
opplevelse, Gud og skapning – mann og kvinne.
Vi er skapte skapninger som (ny)skaper oss selv. Vi kan
transendere våre naturgitte betingelser – og konstruere oss på nytt.
Ny hjerneforskning og bio/nano-design snur opp ned på det meste –
religion, jus, skyld, sykdom, kommunikasjon og læring og åpner for
FORSONING OG NÅDE – som forutsetter at vi både tør og vil sette
oss der vi før plasserte Gud. Men ydmykt, ydmykt, mottakende og
lyttende. Ikke som nå; grådig jaktende på evig liv og lykke, koste
hva det koste vil...
Er vi skapt i Guds bilde – og fysisk/mentalt i stand til å erkjenne
guddommen i våre praksis-spirituelle liv, ja, så kan vi forbedre og
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utvikle skaperverket, som vi er en del av. Men hva er forbedring?
Hvem av Guds skapninger skal ha fruedømme over utviklingen?
Vår tid er død og transformasjon, selvmord og (bevissthets)
overskridelser. Vi trenger ikke å drepe oss selv for å forandre oss.
Men mange vil gjøre det, og vil ta andre med.
Kombinasjonen rasjonelle hjerneforskere, bio/nano-ingeniører og
spirituelt utviklede kulturpersoner er nødvendig. SINTEFs direktør
Unni Steinsmo trenger teologen Jone Salomonsen og psykiateren
Svein Haugsgjerd. Vi trenger alle trassige piker som Wenche
Mühleisen som vil endre mer enn naturen byr oss på naturlig vis.
Naturen forsøker å redde seg selv gjennom frembringelse av
menneskesinnets lærdommer. Ingen kan se bort fra menneskets
dårskap, brutalitet og grådighet mens vi utøver vår rolle som kjøttog flesk-sentraler med fortumlede hoder på toppen som gener
bruker i sin kyniske overlevelsesstrategi.
Hvorfor sier vi ett og gjør noe annet? Hvorfor etterrasjonaliserer,
bortforklarer og moraliserer vi med venstre hjernehalvdel - mens
verden styres av sex- og mat- og makt-jakt?
Det limbiske og det reptile, kvinnenes massa intermedia-nevroner
som fyres av, safter som flyter, mønstre som dannes og danser,
kjertler som spruter, grå masse som lyser opp, mange grå masser
som tenner på samme frekvens, forsvar, flukt, begjær og håp er en
vel så presis beskrivelse av hvordan f.eks. et lands regjering
navigerer som en førrasjonaliserende Soria Moria-erklæring eller
etterrasjonaliserende krangler om ”leveranser”.
Er det teit å være deprimert? Kan man ha glede av melankoli? Gjør
det vondt verre å gjenoppleve sterke emosjoner i
terapisammenheng? Det tror ikke jeg, selv om jeg ser rasjonelle
hjerneforskere hevde det. Bør vi fikse på alle vonde følelser – slik at
vi slipper å kjenne dem – og utsette andre for dem?
Er psykisk helsevern en brutal reminisens av et tidligere
utviklings/forståelsestrinn som vi bør overskride? Hva skal vi bruke
fengslene til hvis vi kan medikamentere fangene til mental balanse
og sperre dem inne elektronisk og farmasøytisk?
Når forskerne nå forer oss med kunnskap om senteret for
munterhet, for guddommelige opplevelser, behag etc. – og vi
avdekker tristhetens anatomi med påfølgende behandling – er det
da fremskritt? Er det sammenhenger mellom sinnskonstruksjoner
(som manisk-depressivitet) og kreativitet? Kan vi miste noe når vi
vil nivellere kropper og sinn til å bli pene og pyntelige? Og fins det
et gen som koder for blind tro på genenes overlegenhet? Eller som
fostrer nerder allerede i fosterlivet?
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SOSIAL KOMPETANSE I DIGITALE VERDENER
Manuel Castells pekte allerede i 2001 i The Information Age på
nettverkenes endrede funksjoner (mer fleksible og robuste) som
følge av nettet, som igjen fører til mer distribuert organisering og
selv-organisering, hvor hubs and nodes gir form og fasong på
nettverkene.
Det er ikke lenge siden at det var en sentral oppfatning – og frykt
for – at bruk av datamaskiner fører til mindre sosial intelligens. Nå
snakker alle om sosiale medier, som om det er en selvfølge at vi blir
mer sosialiserte av å vandre rundt i ulike samfunn i cyberspace
sammen med et par tusen ”venner” og fagfeller.
Sosial intelligens er uansett en kritisk suksessfaktor både i virkelige
og virtuelle nettverk, siden all kommunikasjon fortsatt er basert på
personlige relasjoner og kvaliteten av disse. Å investere i digital
dannelse (engelske digital literacy er et bedre begrep) og sosial
kompetanse både i utdanning og arbeidsliv vil vise seg å være
særdeles lukrativt for et samfunn.
Det er en underforsket sammenheng mellom sosiale og emosjonelle
ferdigheter og økonomiske og faglige resultater. Drømmene er
bilder og fortellinger om emosjonelle og relasjonelle landskap. Bare
litt mer anerkjennelse av naturens egne gratis læremidler i
utdanning og arbeid kan vise seg å være lønnsomt på flere enn ett
område. Selv har jeg tenkt å begynne å fakturere mine beste
innsikter fra drømmenes insisterende og presise lærebok.
Interessen for medier og kommunikasjon, musikk og design hos
unge mennesker er ofte sett på som en avsporing fra den virkelige
virkeligheten; en slags nasjonal katastrofe som kommer til syne
som grufulle tall fra OECD (”Education at a glance”) om hvor
elendig det står til med interessen for realfag og ingeniørutdanning i
Norge. Det er nemlig realfagene som er den egentlige virkeligheten
og som er viktig i fremtiden. Men har fremtiden en fremtid uten at
vi nærer nettopp håpet, lengselen, forestillingsevnen, leken og
skaperkraften? Det var visstnok en liten jente på 4 som sa til sin
Kodak-far at han burde lage et fotoapparat hvor bildet bare kommer
sånn vips ut av apparatet etter at man har trykket. Faren tok sin
datter på alvor og vips kom polaroidbildet. Mange av våre
nyvinninger oppstår i leken og kunsten.
Men det må da finnes en virkelig virkelighet? Noe som ikke
forstyrres og fordreies av menneskenes fortolkning og formidling av
den? Det er da vitterlig et skille mellom denne uvitenskapelige,
subjektivt infiserte og medieskapte verdenen og den realfaglig
definerte, objektive virkeligheten? Det er jeg slett ikke sikker på.
Naturen og alt eksisterende er i bevegelse. Vi vet så alt for lite om
de store, komplekse og levende økosystemene vi er en del av.
Skillet mellom realfag, samfunnsfag og kunst er utdaterte mentale
og utdanningsfaglige kart å navigere etter. Det er ikke matematikk
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eller musikk, fysikk eller etikk; ikke eple eller realfag, slik jeg så
problemstillingen formulert i en fersk undersøkelse blant
maktmennesker om hva norske elever trenger (gjett hva som var
”viktigst”:-)
Det vi trenger mer av er flerfaglige tilnærminger til bedre forståelse,
smartere læringsstrategier og økt navigasjonsevne for oss og neste
generasjon i en verden som er i transformasjon - kanskje fra
kunnskaps- og opplevelsesøkonomi til bevissthetsøkonomi? I denne
prosessen gir moderne medier - eller rike medier, sammensatte
tekster – hva vi enn kaller det – oss en vidunderlig sjanse til å
forstå oss selv og alt levende på nye måter.
Å utvikle tillit i cyberspace har sine utfordringer. Vi mister den
fysiske tilstedeværelsen og den rike, tause ikke-verbale delen av
menneskelige møter som emoticons og personlig ikonologi ikke kan
kompensere for. Selv er jeg en bestemt tilhenger av det personlige
møtet som inkluderer blod og blikk før jeg innlater meg på digitale
fordypninger. Det er mye lettere å kommunisere digitalt med noen
vi kjenner og har møtt IRL, også om vi skal spille roller og leke med
identiteter. Sherry Turkle (The Second Self, Life on the Screen) har
undersøkt sammenhenger mellom utviklingen av sosiale kulturer og
computer-kulturer. Hun har lenge før ”sosiale medier” kom på
moten hevdet at det relasjonelle aspektet er fremtredende ”designed to exhibit affect and respond to human emotions in an
effort towards developing "sociable" and nurturant connections with
people”. Jeg tror det ligger et stort potensial for å utvikle affektiv
og emosjonell cyberkommunikasjon også med bruk av haptic
devices (som gir berøringsfeedback i digital kommunikasjon),
sansestimuli og personlige rike opplevelser vi foreløpig bare kan
drømme oss til.
Menneske-maskin- kommunikasjonen utgjør et stadig viktigere
aspekt ved utviklingen av sosial kompetanse.
Emosjoner bygges i økende grad inn i teknologiene og teknologiene
smelter sammen med menneskenes sinn og kropper. Det er viktig å
skjønne hvordan menneskene utvikler følelsesmessige relasjoner til
artefacts og teknologiske/digitale hjelpemidler. Følelser er dypt
vevd inn i all læring og kommunikasjon, med eller uten rike medier.
Uformell læring, praksisnær læring og digitale læringsressurser
supplerer og endrer den formelle utdanningen i dagens
utdanningssystem. Personalisert, tilpasset, skapende og livslang er
tidens kodeord innen læring. Mange i den unge ”mewegenerasjonen” vil forvente å bli aktivt stimulert og selv være aktivt
medskapende. LÆRINGSLYST er nøkkelen, og ingen dyp læring kan
foregå uten emosjonell involvering. Den unge generasjonen,
curling-barna, så jeg at de ble kalt forleden, eller NML (New
Millennium Learners) har sine egne preferanser og sin egen
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mediebruk. Er samfunnet, beslutningstakere, politikere og
skoleledere forberedt på endringene i forventninger og atferd blant
unge? Generasjon Y har egne og annerledes verdier enn oss. De
kombinerer individualitet/multiple valg – og fellesskap – og det
lokale med det globale og de vil med sikkerhet finne egne uttrykk i
en tid hvor enhver lillebror har en profil på nettJ
Sosiale medier er tegn i tiden, som peker i retning mer følelsesladd,
mindre redigert og mer visuelt og symbolisert språk, slik
drømspråket er. Twitter og whatnot bryter med mønstre og
strukturer vi er vant med og skaper tull i regnskapene og
strategiplanene. I cyberspace er det lite fornuft og mye skitprat
(sett med snusfornuftiges og moralvokteres øyne), sterke følelser
og mange klynger av alle slags formater, fra teknonerder til
økonerder til fundamentalistiske terrorceller. Og verken naturens
eller de nye medienes språk følger vanlige regler for komposisjon
og grammatikk.
Det første møtet med dette ur-språket, som Watson kaller THE
CONTINGENT SYSTEM90 skjer i fosterstadiet, hvor naturens sang og
jordens musikk overføres som mental play-back i form av
fosterkonserter – en slags fosterskole som legger grunnlaget for all
senere utdanning.
Emosjoner (følgende kategorier brukt av Fineman, 2001: “boredom,
envy, fear, love, anger, guilt, infatuation, embarrassment,
nostalgia, anxiety”) vil ikke forsvinne i digitale nettverk eller i
omgang med stadig nye digitale leketøy, tvert imot. Kompleksiteten
og sjansen for individuell resonans er økende mennesker imellom,
men også i forhold til selve dingsene. Å utvikle og forstå effekten av
sosiale teknologier og emosjonelle dingser hører feltet sosial
kompetanse til, men faller utenfor denne bokens formål. Siden
1980-tallet har jeg, inspirert av og i samarbeid med dr. Warren
Brodey, ivret for en humanisering av teknologiene (boken US, A
Portrait of a Pioneer, som jeg skrev til Warren til hans 80-årsdag91).
My vision of the future is that we are going to have
increasingly intimate relationships with sociable technologies,
and we are going to need to ask increasingly complex
questions about the kinds of relationships we form with them.
Sherry Turkle

90
91

s.230
Boken kan fås kjøpt ved henvendelse
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KREATIV KOMPETANSE
Min påstand i foregående avsnitt er i korthet at drøm er en kilde til
økt emosjonell og sosial kompetanse, og at sosial kompetanse er
avgjørende for vår suksess som art.
Samtidig er drømmene i sitt vesen også kreative, disruptive og en
undervurdert kilde til avlæring, problemløsning og nye ideer.
Friedrich August Kekulé von Stradonitz var en tysk kjemiker og
naturvitenskapsmann som la grunnlaget for den moderne
strukturteorien innen organisk kjemi. Han fortalte selv at han gjorde
en av sine sentrale oppdagelser i en blanding av drøm og visjon.92
I tyske Otto Loewis tilfelle ledet en drøm til en Nobelpris i medisin
for arbeidet med kjemisk overføring av nerveimpulser. Han sier:
"Most so called 'intuitive' discoveries are such associations made in
the subconscious."93
Kunnskaps- og opplevelsesøkonomien etterspør tilpasningsdyktige
og sosialt kompetente mennesker som kan knytte bånd og bygge
broer mellom mennesker og kulturer. Den samme økonomien
trenger imidlertid også kreative, nytenkende og skapende individer
og miljøer. Disse to kompetansene, sosial og kreativ kompetanse,
drar ikke alltid i samme retning.
Robert Putnam94 har pekt på at sosial kapital forstått som sivilitet,
graden av deltakelse i frivillige og sosiale aktiviteter, har vært
nedadgående siden 1970. Det er kort sagt mer TV- og nett-bruk og
mindre sosiale aktiviteter.
Ifølge Putnam er vi midt i et generasjonsskifte fra “civic minded” til
en “me-oriented” generasjon.
Dette synet deles ikke av Richard Florida95.
Florida peker på at klynger av kreative mennesker er den viktigste
drivkraften og ”the competitive edge in the knowledge and
experience-based economy”.
92

Kekulé said that he had discovered the ring shape of the benzene
molecule after having a reverie or day-dream of a snake seizing its
own tail (this is a common symbol in many ancient cultures known
as the Ouroboros). This vision, he said, came to him after years of
studying the nature of carbon-carbon bonds. Kilde: Wikipedia
93
The War of the Soups and the Sparks: The Discovery of
Neurotransmitters and the Dispute Over How Nerves Communicate,
Elliot S Valenstein
Otto Loewi, "An Autobiographical Sketch", Perspectives in Biology
and Medicine, Autumn, 1960
http://www.brilliantdreams.com/product/famous-dreams.htm
94
Robert Putnam: Bowling Alone, The Collapse and Revival of
American Community, 2000
95
Richard Florida: The Rise of the Creative Class, Florida, 2004
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HOMO CREATIVUS driver frem nye normer og nye levesett:-)
Det var ellers Paul Fussel som i sin tid lanserte begrepet X-person –
den som ikke tilhører noen, søker kunsten og friheten i byene, er
uavhengig til sinns etc. Floridas hovedpunkt er at basis for den
kreative klasse er ØKONOMISK og at bidraget til dagens vekst og
utvikling er basert på skapende arbeid.
Viktige verdier i dagens urbane, mobile og horisontale
arbeidsmarked er åpenhet, toleranse, individualisme og soft control
(motivasjon gjennom selv-ledelse; anerkjennelse fra kolleger og
venner er viktigere enn fra ledere i bedriften/organisasjonen).
Florida’s studier av den kreative klassen leder til høyst forskjellige
konklusjoner enn hos Putnam. Han hevder at sosial kapital-baserte
gamle strukturer er begrensende, mens svake bånd i løse nettverk
er mer effektive (også kalt ”the strength of weak ties”). Sosial
kapital hemmer tempoet og fører til slow growth, hevder Florida,
mens kreative klynger skaper rask vekst og utvikling.
Hvem er så den kreative klassen som setter dagsorden og
bestemmer utviklingen?
Ifølge Richard Florida utgjør de kreative en tredjedel av
befolkningen, de er alle som lever av å bruke hodet til å løse
problemer og skape noe nytt; “it's technological creatives, in
research and development; entrepreneurs; cultural kreatives in
film, music, entertainment and architecture; and people in
knowledge jobs such as law, finance and health care. When you add
them up, they make up about 30 per cent of the population.”96
Kreativitet er ikke det samme som intelligens – å være kreativ er
først og fremst å ha god evne til å syntetisere. Kreativiteten er
disruptiv – den utfordrer etablerte oppfatninger og rutiner. Joseph
Schumpeter anser ”the perennial gale of creative destruction” som
selve essensen i kapitalismen. Han skiller også mellom den typisk
adaptive respons (sosial kompetanse) og den mer innovative og
disruptive kreative respons.
Kreative mennesker eier produksjonsmidlene; de ER selve
produksjonsmidlene.
Det kreative ethos oppsummeres av Florida slik (min oversettelse):
Skapende arbeid
Individualitet
Åpenhet
Autonomi
Fleksibilitet
Mangfold
96
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Meritering, hard fun
I Floridas andre bok97 argumenterer han sterkt for at den kreative
økonomien må bli langt mer sosialt inkluderende og knytte bånd til
service-næringene og de som er i samfunnets periferi. ”We in the
creative class can't allow ourselves to be served by an impoverished
class that takes care of our lawns, makes our food and washes our
cars. We have to make those positions better jobs”, sier han.
Nøkkelen til forbedringer, produktivitet, innovasjon og livskvalitet
ligger i å anerkjenne at ALLE mennesker, ikke bare den ene
tredjedelen, har kreativ kompetanse som kan og bør tas i bruk.
Det ser ut til at det kreves en dobbelt-strategi for å kombinere
behovet for å stimulere de kreative - som sliter seg fra gamle
sosiale strukturer til en form for en godt betalt kvasi-autonomi – og
å utvise sosialt ansvar, også for innvandrere, homofile, kvinner og
ungdom som ikke ble tilstrekkelig ivaretatt i tidligere sosiale
strukturer.
Å utforske samspillet mellom fremveksten av hardt arbeidende,
egenrådige, ekspressive og krevende kreative miljøer og disse
miljøenes evne til å utvikle sosialt bevisst og emosjonelt
bærekraftig praksis er et kunnskapsfelt i sin spede begynnelse.
Be selfish, share everything! Show individuality, create
community spirit!
Tor Nørretranders, dansk vitenskapsjournalist
Balansen mellom resonans, som er et viktig aspekt av et emosjonelt
kompetent lederskap, og dissonans, som er et viktig aspekt ved
kreative prosesser, er av betydning når vi inntar en kreativ
tilnærming til forståelsen av sosial kompetanse.98 Kreativ praksis
impliserer ofte et opprørsk aspekt, hvor den kreative spiller rollen
som rebell idet hun baner vei for nye perspektiver, prosesser og
prosjekter.
Begrepet ”act of rebellion” blir også brukt av Mokyr99.
Syntesen som frembringer nye innsikter og nye løsninger følger
gjerne av mange faser av kreativt arbeid som følger sin egen rytme
og sjelden tar hensyn til ”vanlig” arbeidstid.
Mange foretrekker mest mulig harmoni og minst mulig stress både i
arbeidslivet og livet ellers. Tillit, gjensidig aksept og lavt konfliktnivå
kan meget vel utgjøre et godt klima for nyskaping. Å ha et trygt
arbeidsmiljø, empatiske og ikke-dømmende kolleger; eller enda
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bedre, kolleger som støtter og heier på folk som tenker ut-avboksen, er avgjørende for kreative skapningers motivasjon og evne
til å prestere.
På den annen side; sosialt harmoniske kulturer med lav toleranse
for kritiske innspill eller radikalt nye aktiviteter produserer sjelden
kreative resultater. Igjen møter vi en lærdom som er paradoksal:
Sosial trivsel basert på rutiner og faste mønstre stimulerer ikke til
organisasjoners og enkeltmenneskers evne til endring, læring og
kreativitet100.
Fra bl.a. studier av kompleksitet vet vi at det kreves en viss grad av
dissonans for å stimulere dynamisk endring og vekst. Å få den
rette balansen, som aldri er statisk eller lik, mellom trygghet og
toleranse for det ukjente nye, krever en artists formidlingskraft, en
shamans årvåkenhet, tempoet til en moderne tegneseriefigur og
hjertet til en erfaren buddhist; kort sagt; ledelse av kreative er en
krevende gren innen management. Ordet kreativitet kommer fra
latin creare som betyr «å lage» eller «å skape». Jeg mener at
Goethe har sagt at kreativitet er den sprekken gjennom hvilken vi
ser verden, men finner ikke igjen sitatet; godt sagt er det likevel.
Norske Grete Wennes101 danske forsker Helle Hedegaard Hein102 har
studert kulturer og arbeidsplasser hvor kreative mennesker skal
blomstre og prestere. Kreative medarbeidere er som regel
kunnskapsrike, sosialt engasjerte, meningssøkende og hardt
arbeidende mennesker som trenger å bli sett og fulgt opp. Deres
motivasjon kommer ikke fra pengesekker og bunnlinjer, men
innenfra og fra meningsfylte utfordringer. Å mestre ledelse av disse
latte-drikkende, ekspressive, homse-vennlige, multikulturelle og
urbane medarbeidere som bryter med all rutine byr på flere
utfordringer enn dagens ledere liker å erkjenne. Men de kreative er
kommet for å bli; også i solide tradisjons-og rutine-drevne
forskningsinstitusjoner som min egen arbeidsplass SINTEF.
”Inspiration er den væsentligste næring til primadonnaens
motivation og kald. Inspiration er i mangt og meget det
kontrolleredes modsætning. Den leder, der kun er kontrolleret og
velovervejet, kommer ikke langt i sin ledelse af primadonnaer”, sier
Helle Hedegaard Hein103.
Konkurransen om talentene er global og byene selv globaliseres.
100

Dette drøftes i dybden av Peter Senge, The Fifth Discipline, The Art and
Practice of the Learning Organization, 1990
101
Grete Wennes: Skjønnheten og udyret: Kunsten å lede (2002).
102
103

i artikkelen «Ledelse af primadonnaer – myter og fakta

Se artikkelen her:
http://www.lederne.dk/ledelseidag/Artikler/Seogeftermndogaar/2008/nr2februar/
ledelseafprimadonnaermyterogfakta.htm

105
Derfor er det ingen vei utenom for ledere som vil lykkes; de må
klare å hente frem det beste i medarbeiderne og styre de kreative i
produktive og strategisk prioriterte retninger samtidig med at de
kreative selv opplever mening og motivasjon i hverdagen.
Talentfulle mennesker samler seg på steder og i omgivelser som gir
næring, livskvalitet og frihet; gode opplevelser og uavhengighet.
People matter! Place matters! er de enkle budskapene til Florida.
NØKKELDIMENSJONEN I ØKONOMISK KONKURRANSEKRAFT er
følgelig evnen til å attrahere, kultivere og mobilisere den kreative
kapitalen. Men hvilke underliggende økosystemene gjør at noen
steder klarer dette bedre enn andre?
Floridas foreslåtte TOLERANCE INDEX består av følgende ledende
indikatorer for kreative økosystemer:
Gay Index (relativ andel homofile)
Bohemian Index (relativ konsentrasjon av kunstnere, musikere og
andre profesjonelle kunstnere)
Melting Pot Index (konsentrasjon av mennesker med fremmed
kulturell bakgrunn)
En ny og forbedret variant av den overordnede CREATIVE INDEX (et
bredt sett av indikatorer for en regions evne til å fostre kreativ
energi i langsiktig økonomisk vekst-perspektiv) er utviklet på
bakgrunn av dette.
De brede sosiale følgene av den kreative æra ser vi foreløpig bare
konturene av. Florida sier at vi må finne nye måter å håndtere uro
på gjennom ny politikkutforming og nye sosiale institusjoner og
mekanismer. Dette er en stor og dyptgripende oppgave det vil ta
lang tid å løse, og det er en organisk og emergent prosess. Ethvert
sted og enhver arbeidsplass har sine unike trekk. Det er ingen ”onesize-fits-all”-løsning.
Kreativitet er et fellesgode og en essensiell kraft som tilhører oss
alle; og som alltid må næres, fornyes og vedlikeholdes, ellers
forsvinner den.
”Drøm er mer naturlig enn våken tilstand”, sier Nobelprisvinner
Henri Bergson.
Mange store kunstnere har brukt drøm aktivt i sitt skapende arbeid,
tenk på Luis Bunuels Den andalusiske hund, Salvador Dali og hans
”håndmalte drømfotos”, Federico Fellinis 8 ½, Ingmar Bergman,
Mark Twain, Coleridge, Goethe…
Utviklet nattsyn og øre for fremtiden – eller ”bortenfortiden” - kan
endre verden. Paul McCartneys Yesterday ble til i en drøm.
"I woke up with a lovely tune in my head. I thought, 'That's
great, I wonder what that is?' There was an upright piano
next to me, to the right of the bed by the window. I got out of
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bed, sat at the piano, found G, found F sharp minor 7th -- and
that leads you through then to B to E minor, and finally back
to E. It all leads forward logically. I liked the melody a lot, but
because I'd dreamed it, I couldn't believe I'd written it. I
thought, 'No, I've never written anything like this before.' But
I had the tune, which was the most magic thing!"104
Ghandi ble inspirert til sine sosiale aksjoner gjennom en drøm. Mary
Shelley's Frankenstein er en skapning inspirert fra en drøm.
Forfatteren Robert Louis Stevenson sier at drøm er "that small
theater of the brain which we keep brightly lighted all night long."
Hans klassiker The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, var
unnfanget i en drøm og skrevet på 10 uker i 1886. Han var en
dedikert drømmer som øvde seg systematisk i å huske nattlige
drama og unnfanget både skremmende karakterer og hele plots i
sovende tilstand. Stevenson fant etter sidende sine egne
drømfortellinger mer underholdennde enn noen annen litteratur.105
Djengis Kahn, Alexander den store, Will Borroughs, Jack Kerouac,
Franz Kafka m.fl. lyttet til sine drømmer – og brukte dem - på godt
og vondt.106
Drømmene har gitt opphav til myter, visjoner, vanvidd, religioner,
spådommer og grensesprengende feiltolkninger. Det er måten vi
menneskene bruker vår kunnskap og vår imaginasjonsevne på som
avgjør hva følgene av bevissthet om og interesse for drømmer blir
til. Selv er jeg bare passelig interessert i de mange drømsymbolleksikonene som er på markedet; i beste fall er ”mening” bare en
flik av hva drømmene kan bidra med. Jeg er også forsiktig med å
overtolke egne og andres drømmer; drømmen har først og fremst
verdi i seg selv, dernest som mat for våre egoer. De opererer ut fra
en egen surrealistisk realisme, en ulogisk logikk, et kaotisk
mønster, en ikke-lineær narrativitet og en overskridelse av tid og
rom vi bare kan drømme om i våken tilstand:-) En drøm kan som
regel ha mange mulige tolkninger – det viktigste er at de bidrar til
refleksjon, innsikt, kunnskap, undring..
Bevisstheten vår er vanvittig og grensesprengende kreativ, den
fyller på med symboler, formasjoner, hendelser, myter og tegn som
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vi først og fremst må ønske velkommen, dernest bade i – og
gradvis ta aktivt del i, både i våken og sovende tilstand. Drømmer
er en Guds gave – eller om du vil: naturens måte å tilkjennegi sin
skjulte form på, slik at vår kunnskap kan omfatte flere lag enn det
frontallappen begriper.
Alle har noen kollektive symboler (arketyper) i skallen som er greit
å vite om. Dernest har vi vår egen kontekst og vårt personlige
symbolunivers.
Sym-bollein betyr å bringe sammen, mens dia-bollein betyr å ta fra
hverandre; det diabolske og det symbolske er to sider av samme
sak og begge er til stede i vår daimoniske natur. Helgener er de
største syndere. Forestillingen om å være perfekt er et bastardkonsept smuglet inn i etikken fra teknologene, sier Rollo May så
treffende107.
Jeg har valgt å bruke så vidt mye plass på å beskrive den kreative
æra fordi det understreker et hovedpoeng i denne boken; nemlig at
kreativ kompetanse må dyrkes og kanaliseres i langt større grad
enn tilfellet er i dag om vi skal lykkes i vår evolusjon. Arbeid med
sinnets evne til syntetisering, mønsterforståelse, mestring av
personlige og kollektive emosjoner og evne til nytenking avhenger
av økt anerkjennelse og trening av nettopp disse ferdighetene.
Systematisk drømarbeid forutsetter vilje til kreativitet og er en rik
kilde til ny tenking og utvikling (ideer, oppfinnelser, selvinnsikt,
innsikt i relasjoner og emosjonelle landskap), men først og fremst
er selve drømaktiviteten, som er en ytterst vital og våken
virksomhet, en øvelse i essensiell kreativ metode og prosess.
Jeg liker Pinks oppsummering av høyrehjernekvalitetene108: Ikke
bare funksjon, men design; ikke bare argumenter, men fortellinger,
ikke bare fokus, men også symfoni (helhet, alle biter i samspill),
ikke bare logikk, men også empati, ikke bare alvor, men også lek
(prøv å si det til det dominerende skole-Norge), ikke bare
akkumulasjon, men også mening. Han gir oss en rekke øvelser slik
at vi kan trene HOT-musklene. Prøv selv!:-)
En av oppgavene som ligger foran oss er å finne nye former for
løsning på sosiale utfordringer i den kreative æra. Det krever global
tilnærming og oppriktig vilje til kreative løsninger og modeller
lokalt.
Hvis de kreative selv ikke tar oppgaven på alvor, vil utviklingen føre
til større sosial og økonomisk ulikhet - med ”uneasy lives at the top
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of an unhappy heap” for de kreative, som Florida formulerer det.
”This game, we play as a team” er hans håpefulle slutt-setning.
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HVORDAN DRØMMER VI?
Hva karakteriserer drømmens språk? Det er visuelt, surrealistisk,
uten lineær logikk, også uten alminnelig dramaturgisk komposisjon
med anslag, dramakurve og finale, emosjonelt ladet og med et
persongalleri som fluktuerer. Tante Klara kan bli til en fremmed
som igjen blir til en venninne. Drømmer er lys levende fortid,
dagrester fra nåtid og fremmede tider i samme sekvens. Steder kan
være kjente, men endrede, og flere på en gang. Jeg er i min gamle
leilighet i Deichmannsgate, mens neste scene er i
barndomshjemmet i Fevåg, som slett ikke er slik det var..
Noe i oss drømmer og det er ikke en enkelt skaper av
drømfortellinger. Drøm er først og fremst en skapende prosess,
som følger ikke-lineære prinsipper for konstruksjon og
dekonstruksjon, kanskje av kaotisk art. Drømmer går midt inn i
handlingen, in medias res, og ofte med en kirurgisk presisjon hva
emosjonelle temaer angår. Drømmen er right on spot. Så eter
fortellingen på seg, som av seg selv, etter prinsipper for utvelgelse
vi ikke kjenner, men som kanskje har med vår assosiative kapasitet
å gjøre. At en person blir til en annen og ett sted til et annet er
fullkomment naturlig og riktig – sett fra drømmens ståsted. Det er
derfra drømmen i hovedsak bør forstås, etter mitt skjønn, fra sitt
eget ståsted.
DRØMMEN ER ET DYNAMISK SKAPT OG SKAPENDE VISUELT
BYGGVERK, EN NATTVISJON I EN TILSTAND AV TILBLIVELSE.
Drømspråket er befriende direkte, det tar ikke smålige hensyn til
rom og tid-dimensjonene og kan melde klart og tett det som ellers
ville ha tatt timer med ord, ord, ord.. Drømmer er sanselige,
spennende, sprø og selvopptatte – i ordets rette forstand: SELVopptatte. Egoet får hvile og den større, mer generøse delen av
psyken får strekke seg etter mulig visdom. Om natten. Leve
søvnen! Uten drømmenes saftige og direkte språk var livet tørt og
innskrenket. Balansen mellom det indre liv; søvn, stillhet, skriving –
og det ytre: prestasjonene, performanc’en og publikasjonene må
opprettholdes, ellers vikler vi oss ikke ut til vårt beste. Ikke bare
atskilte riker i balanse, men gripende i hverandre etter hvert som
egoet tåler mer fra selvet.. From good to great er også en påbudt
rute for menneskesinnet – for the greater good.
Sex, drømmer og rock ’n roll hører sammen. Emosjonene, de
kroppslige, opplevde – selveste erfaringen – er pussig nok sterkere i
imaginær ren form enn i det våkne universet. Det stiller
forestillingen om praksis som det sentrale i et dobbelt perspektiv.
Erfaringslæring foregår i flere verdener.
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Her er noen titler jeg har gitt et utdrag av mine første nedtegnede
drømmer (1980-84) som kan illustrere drømmenes tema og språk:
•	
  OPPUSSING
•	
  INSTITUSJON
•	
  SMÅ GUTTER
•	
  IKKE SKRIV
•	
  TETT SLUK
•	
  UTFLUKT
•	
  GIFT
•	
  VOLD
•	
  ORMER
•	
  KJØTT
•	
  VOKT DEG VEL
•	
  KVINNEREGLER
•	
  INSEKTRÅDYR
•	
  MAMMA
•	
  KLATRING
•	
  OVERGIVELSE
•	
  SLANGE
•	
  BRYSTVORTER
•	
  THEA
•	
  SNØ
•	
  TO HORER OG EN ELEFANTMANN
•	
  VILL SOM ET DYR
•	
  DRITT
•	
  FULL FART
•	
  KREFTFORSKNING
•	
  FUGLENE
•	
  MASSEMEDIER
•	
  KVINNE OG HUND
•	
  BOWIE
•	
  BALLONGKVINNE
•	
  SKUDD I ANUS
•	
  KJOLE
•	
  LESBISK BUSINESS
•	
  TO MENN OG EN PIKE
•	
  PÅ EN ANNEN PLANET
•	
  I DINOSAURENES RIKE
•	
  BROEN
•	
  TRAPPENE
•	
  VANNMANNENS VERDEN
•	
  I KIRKEN
•	
  HERMAFRODITT
•	
  MITT INNERSTE HJERTEKAMMER ER FYLT MED TÅREGASS
OG NARRENE HAR HATT LANDSMØTE
•	
  FATA MORGANA
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•	
  AUROSKRIFT
•	
  DØDSDOM
•	
  RØD FUGL
•	
  SUPERMANN
•	
  SCÄFER – 1, 2 OG 3 – og 4…
•	
  PÅ DYPT VANN
•	
  SÅRET NEGER
•	
  DEPARTEMENTSJOBB
•	
  PÅ LETING ETTER JESUS?
•	
  RØDE FREMMEDE
•	
  FLYVEKONSERT
•	
  PAPPA
•	
  KJØNN OG KAMP
•	
  NRK-BOSSER
•	
  DØD FUGL
•	
  ROCK OG POLITIKK
Drømmen går sine egne veier – og stopper og melder seg i våken
bevissthet etter eget forgodtbefinnende. Montro hva det er som gjør
at vi husker noe og ikke annet? At vi våkner i dyp og overbevisende
affekt – skrekk, lykke, iver, løsningen på et problem.. og andre
ganger bare har vage og diffuse erindringer fra nattens eskapader?
States introduserer begrepet instant natural selection (med adresse
Darwin) for å illustrere at drømmen er en tilstand av skapende
eksistens, hvor selve eksistensbetingelsene er viktigere enn selve
arten. Kan hende drømmen intuitivt velger persongalleri,
atmosfære, hendelser og steder ut fra en logikk vi ennå ikke
kjenner, men som er høyst sofistikert og kontekstuelt fornuftig for
den drømmende? En logics of situational dynamics109? Noen har
allerede foreslått at vi mennesker ikke primært er individer, men
også sitivider, altså situert i en dynamisk kontekst som konstituerer
oss.
Drømmene har ofte karakter av å være dramatiske narrativer i seg
selv, med sterke ladninger, spennende handlingsmønstre,
overraskende persongallerier og mettet symbolikk.
”Everything is a tale, Martin. What we belive, what we know,
what we remember, even what we dream. Everything is a
story, a narrative, a sequence of events with characters
communicating an emotional content. We only accept as true
what can be narrated.”
Carlos Ruiz Zafôn

109

110

States s. 71
Carlos Ruiz Zafôn: The Angel’s Game, s. 121, oversatt il engelsk av Lucia
Graves 2009
110

112
Slik kan fokus på drømmer som et aspekt ved et praksisfellesskap
eller i en kultur bidra til fortellingene om oss selv.
Dagens mennesker lever av å inngå i prosjekter, relasjoner og
dynamiske kontekster. Økt fokus på drømmenes budskap og
fortellinger kan være en god (snar)vei til bedre samhandling, læring
og sosial praksis.

HVA SKJER MED DAGENS DRØMAKTIVITET NÅR
GAMLE DRØMMER VEKKES TIL LIVE?
Under en Asia-reise i 2009 gikk jeg gjennom natt- og dag-bøkene
fra 1987 og 1997. Først virket det som om hjernen ble overlesset
og forvirret av all denne fordums erindring, og et par netter var
drømmeløse og blanke. Jeg lurte på dreams revisited-prosjektet
ville gjøre at jeg endret drøm-mønster, tema og persongalleri. Her
er noe av det som fulgte; som illustrerer at hjernen påvirkes av vårt
daglige virke – samtidig som all erfaring synes å være lagret et
sted.
FEVÅG, etter hjemkomst fra Asia 04.07.09; 05:00:
Jeg blir omfavnet av Morten Harket – og har en søt samtale med
en amerikansk-norsk popstjerne med sort hår og hvit dress, høy
og vakker, han har snev av mulatt ved seg.
Morten Harket var mye til stede i 1987. Nå har han blitt med meg
hjem til Fevåg. Og med en bonus på toppen, fra USA, med Michael
Jacksons/Barack Obamas farger – som inngir positive følelser og
håp. Mulatter/hybrider er alltid vakre, sier en venn av meg som er
professor i zoologi.
Trondheim Kolstadtunet 2B påfølgende mandag kl 07.30:
Vi er mange som skal jobbe med de store utfordringene for
kloden. En av de selvoppnevnte ”øko-guruene” jeg kjenner sier
”takk for at du vil hjelpe meg i dette viktige arbeidet”. Jeg orker
ikke dette ego-maset og sier ”jeg jobber ikke for å hjelpe deg,
men å hjelpe meg selv og alle andre, dyr inklusive, å overleve”.
Warren er der. Han er som vanlig orientert mot løsninger - og
som vanlig litt tidlig ute. Jeg sier at jeg tror de apokalyptiske
tilstandene ikke kommer så raskt og så dramatisk som han tror,
men at det virkelig er på tide å handle NÅ uansett – for å få bukt
med utfordringer innen klima, energi, mat, vann og miljø. Han er
allerede i en fremtid hvor vi kommer til å skape nasjonal
koalisjonsregjering med alle partier som vil og kan bidra, med en
helt annen regjeringskabal enn den Siv Jensen pønsker på i disse
dager (færre og andre departementer er forøvrig en forfriskende
tanke). Jeg vet jeg kan komme til å bidra til dette, men at tiden
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ennå ikke er moden. Avdøde Sven Bjørk fra Forum 2000 og som
jeg samarbeidet med på 80-tallet er der - er Sven også en av
”JEG skal frelse kloden”-genren, tro?
Jeg sov voldsomt tungt og dypt og måtte kjempe meg til å våkne av
denne siste drømmen. Dette var runde to med lang søvn, ispedd
mye snakking, småvåkning, mest av min egen klare stemme; jeg
vet at jeg snakker i søvne; fra en drømposisjon, men gjør det
likevel (med stor møye) – og hører mine setninger klart og tydelig
(våken), før jeg sover videre.
Nå kom altså 1987-karakter nr.2 inn på arenaen, Sven Bjørk, fra
Forum 2000 og ODC, Oslo Discovery Center-tiden, et prematurt
tverrfaglig og tverrpolitisk økoprosjekt på 80-tallet.
Min tese er at hjernen fikk en hard tørn med å fordøye sterke og
ladde beretninger fra andre livsfaser – midt i en svært
begivenhetsrik reise i Asia. Begge reisene, ytre og indre, var preget
av særdeles god flyt (absolutt fortapelse i aktivitetene, intenst
engasjement, stor letthet etc.).
Denne drømmen handler selvsagt ikke om fortiden eller fremtiden,
men om nåtiden. Jeg vet godt hvem guruen som takker for at jeg
vil hjelpe ham er – og er lei av hans ego.
Andre som sto meg nær på den tiden dukker opp- her et fragment
fra en stor fest-drøm:
Christian Thommessen er der. Han vil investere i noe bra.
Disse personene var alle tydelig til stede i mitt liv på 80-tallet, og
kom altså tilbake på nattlerret i fullt monn.
Notat fra FEVÅG 1507 09.30
Det er vidunderlig å komme HJEM. Jeg tror jeg har kommet hjem;
dvs. at min til nå livslange søken i mennesker og kloden rundt har
ført meg til erkjennelse og forståelse av viktige forutsetninger for
liv. Liv kan skapes hvor som helst. Det er menneskene som avgjør.
Det er vår bevissthet, våre lengsler, våre ambisjoner og vår
kollektive skaper- og handlekraft som avgjør. TEMPO er avgjørende
nå.
Mens dette notatet fra Spania for 6 år siden er en like god
kommentar til øko-drømmen over, noe som kan illustrere at hvert
sinn er en slags helhetlig enhet også over tid, selv om nye
erfaringer kommer til:
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Ha! Det er bursdagsfeiring med familie i Spania. Jeg spiser
fostre, eller rettere, pattegris – og drikker blod, eller rettere,
vin. Det er latterlig. All mening er forsvunnet. En sann svir.
Eller ikke. Jeg er ingen og har ingen betydning. Jeg kan ikke
påvirke noen, ikke engang mine nærmeste. Jeg ER ingen. Og
hvorfor skulle akkurat jeg være det? Det er det moderne
menneskes dilemma. Kan jeg påvirke? Jeg SER. Og kan intet
gjøre. Det er for sent. Nevroser og kunst er oppløst, slik vår
art og vår klode er. Kommer noe etter? Jeg ser ingen spor.
Men jeg gjør meg åpen. For all den kunnskap og instruksjon
som ligger i gener og det ubevisste; egoet er min fiende. Jeg
hater egoet. Jeg hater all selvhevdelse, særlig min egen. Det
er ingen vei frem gjennom den. Vi må, JEG må, lytte - og gi
opp. Se ødeleggelsene komme og reparere. Lytte. Ikke bli en
mekanisk maskin, en bedreviter. Hva skal vi med den slags?
Important ego-fokuserte idioter? Nevrotikere? Hele vår kultur
er en borderline-tilstand. Vi rir grenser og skjønner lite.
Stakkars oss. Men vi må lære. Tør vi? Ikke jeg. Jeg dør med
oss. Helvete. Her er min dødsberetning – den er slett ikke
imponerende eller spekulativ. Bare slik den er. Jeg kysser
klovner. Det er da noe, jeg hjemsøkes av insekter, det er
jævlig. Jeg deler i det minste drømmer med andre. Ha! Jeg
spiser spedbarn og drikker blod. Og ser jordas smerte på nært
hold med elver av vann, virvler av vind, skremmende
tordenbrøl og redde mennesker. Ha!
Dikt, bilder og komposisjoner i egne drømmer, særlig sangen, er så
vidunderlig vakker, at jeg – og mange med meg - ville ha vært
verdenskjente kunstnere om skjønnsangen kunne la seg
reprodusere i våken tilstand.
Det er ikke usannsynlig at drømmene mine, som jeg, også er preget
av trøndersk kvinnenatur, styrt av samme kaotiske prinsipper som
været og kvinnene i Trøndelag, hvor action-guidelines er å navigere
NÅ og tilpasse seg all den uorden vi alltid omgis av – på en mest
mulig medskapende og fornuftig måte. Små impulser kan bli til
store hendelser, slik sommerfuglvinger forårsaker sandstorm
kontinenter unna, fanget i en slags virkelighet som fluktuerer og
som er deterministisk og uforutsigelig på samme tid.
Drømmen importerer lyder og kroppssignaler og skriver impulsene
rett inn i manus, en ualminnelig tolerant, kreativ og kvikk
skrivemekanisme:-)
Hunt sier at drømmene gjerne vil bli til historier, men at de stadig
mislykkes. På en måte har han rett; drømmen har ikke anslag,
dramakurve og happy ending. Den er mer som en såpeserie, eller
en påskekrim; to be continued. Vi liker det egentlig ikke, men vi
følger med. Kanskje noen synes drømfortellinger er kjedelige,
særlig andres, fordi det ikke er hode og hale og katharsis i
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fortellingen. Men dette er nok ikke drømmens natur eller oppgave;
så hvorfor skulle ikke drømbevissthetens fortellerkunst også
fascinere? En fortellerform som bruker raske klipp til andre scener,
parallelle handlinger, rett-i handlingen, ingen slutt – det er vel 24
hours-prinsippet som også dagens TV-producere bruker?
Drømmen konstrueres av emosjoner og handlingssekvenser; intenst
opplevd, kvikt levert, med sinnrike metaforer – slik er drømmene å
ligne med poesi og billedkunst, særlig levende bilder og særlig såpe
– både plump og smart.
Spill er en populær og lønnsom bransje, som jeg spår vil bli langt
viktigere for mangle flere formål enn underholdning i fremtiden;
særlig for læring. I virtuelle verdener kan vi velge karakterer,
egenskaper, våpen etc., vi kan spille med og mot andre, øve oss i
demokrati, designe byer – slik vi ofte gjør når vi drømmer.
Drømmen er realistisk opplevd, og slik sett et stykke virkelighet for
drømmeren. Selv virkeligheten er ikke mer virkelig enn en sterk
drøm. Drømmen er den opprinnelige støpeformen for all
fortellerkunst, og kanskje er drømmenes drama det nærmeste vi
kommer biologiens fortellinger skrevet rett i våre sinn. Samtidig er
drømmen en fiksjon, sett med våkne øyne – som kan lignes med en
kunstform.
Drømmen bærer drømmerens emosjoner, i den forstand at alt
tilgjengelig materiale i drømmerens rike og dynamiske
bevissthetsarkiv kan ”bestilles” on-demand og insertes øyeblikkelig i
drømfortellingen; enhver filmskapers og redigerers drøm:-)!
Hvis vi skal forstå menneskelig atferd, finner vi mye vesentlig
materiale ved å studere drøm.
Drøm er vår "storytelling time", sier Rosalind Carteright. "- to help
us know who we are, where we're going and how we're going to get
there". Jeg laget i sin tid et program på NRK på 3 lørdagskvelder
som het ”På hengende håret: Hvem er vi, hvor går vi - og hvem
betaler?” Jeg etterlyser en større satsing på drøm/søvn og
bevissthetsstudier i Norge! Databasen dreambank.net (drevet frem
av en psykolog ved et universitet i Santa Cruz, California) fortjener
en norsk ekvivalent, slik at vi systematisk kan samle, analysere,
lære av og glede oss over materialet fra norske drømmere fra alle
land.
Fortellingen er drømmens form, om enn i en noe surrealistisk
fasong. Vi bringer våre erfaringer videre gjennom fortellinger;
drømmene er fortellinger om selvets erfaringer. Drømmen er
ifølge. Bert O. States, professor of Dramatic Art at UCLA,
Santa Barbara, URFORMEN FOR ALL FIKSJON 111. Han sier:
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Bert O. States, ”The Rhetoric of Dreams”, 1989
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“What became more and more apparent to me in writing that
book was that dreaming is the ur-form of all fiction.”
Menneskehjernen skaper fortellinger både i våken og sovende
tilstand. States undersøker i sin bok hva disse fortellerformene,
narrativene, har til felles – hva som er karakteristisk – og hva disse
narrativene dypest sett kan bety for arten. Han sier drømmen er
kvasi-historisk og kvasi-fiktiv, plassert mellom det drømmende
individets historie og drømmenes omskrivinger og nyskaping av
historisk materiale. I drømmen møtes fortid og fremtid. Jeg tror det
er derfor jeg elsker å være der; det er det eneste sanne NÅ, rent
fenomenologisk; drømmen bare ER, i deg, i nået, i fortellingen – til
du våkner og har et nytt avsnitt lagt til egen historie. For meg er
det som skjer i nattens rike like viktig som det som skjer i verdens
rike på dagtid, i våken tilstand. Det skjer bare på et annet energiog bevissthetsnivå. Drømmenes drama er en opplevd realitet.
Drømmeland er sjelens favorittrike – i alle fall før det er tid for den
store reisen til det riket hvor jordelivets lover ikke lenger er gyldige.
Drømrommet er dødens forværelse. Der øver vi på å slå av egoet
og på absolutt væren. Å drømme er å øve på å dø. Alle levende
systemer, store som små, dør før eller siden.
States hevder at drømmene deler organisatorisk form med drama,
lyrikk og episk fortellerkunst. Drømmen er fundamentalt lyrisk,
foreslår han112, extratemporale og synkrone. Han sier videre at
latter, polemikk, vitser, humor og satire ikke forekommer - verken i
hans egne eller rapporterte drømmer113. Også Freud hevder i et
essay om drøm om ”jokes” at drømmer er ”a completely asocial
mental product”, mens spøken er den mest sosiale av alle, som
krever flere personer og en sense of ”self-superiority”. States sier at
han ikke kan tenke seg noe mer selvmotsigende enn en sovende
person i ”throes of laughter”.
Latter og drøm er altså inkompatible? I så tilfelle er jeg en
selvmotsigende drømmer. Jeg har mange vitner på at jeg ler høyt
og mye om natten, og våkner ikke sjelden av egen fortrengt latter
som bryter seg ut i full kule når jeg endelig våkner og lammelsen av
musklene slipper.
Ta for eksempel en drøm i desember 1987, hvor jeg gjør et viltert
og humoristisk intervju, og kaster en medbrakt løs-arm over stolen
mens jeg prater – til stor forlystelse både for meg, intervjuobjektet
og publikum. Eller drømmen 13. januar 1997, den som jeg nevnte
innledningsvis hvor jeg for moro skyld skremmer noen småkjeruber
jeg har på fanget, og to av dem ler så godt av leken at profilene
deres danner en skulptur av pur lykke:-)
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Ibid. s. 88
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Eller denne fra 19.08.2002, dagen etter Rebekkas bursdag:
Jeg flyr opp og inn i gruver – ganger, dyp, hulrom. Det er
vidunderlig! Jeg kommer bratt ned med et helikopter – tar bakken
med strømpebukser flagrende; sammen med arbeidstøy, sot.. og
en befriende latter. De som er rundt kan ikke la være å le med
meg. WOW! Så flott det er å leve og arbeide!
Og denne:
Tiger og reptil og virtuell jakt
Rebekka har en kosenattkjole og barnedyretøfler på seg. Jeg
storkoser meg med henne og mamma. Ute ser jeg at en tiger og
en diger reptil er bundet til flaggstanga. Jeg har evnen til å
catche/skyte virtuelt med hendene på dyr – små pilende dyr – i
baller. Jeg ler.
Latteren tjener to herrer, den iscenesettende, poetiske,
dramatiserende og skapende – og moralsystemet – som blir grundig
utfordret i natt-teateret, hvor alminnelige regler for god oppførsel
og bluferdighet ikke gjelder.
I drømmene er det en slags relasjon mellom meg og det som er
mer-enn-meg (”I-Thou” i religiøs terminologi). Drømmen er både
en reell emo-biologisk livsform i oss – og fiksjon; forstått som
skapende fortelling – samtidig. Drøm er paradoksal søvn og
paradoksal mental aktivitet.
Drømmen er en brobygger mellom natt og dag i siste REM-fase, og
det må den for all del fortsette med. Men tidligere på natten, når
både våkne og sovende egoer er slått av; hva er det drømmene
driver med da? Reparerer, integrerer, forbinder, sorterer, arkiverer,
varsler, assosierer, lagrer – og finner på historier basert på emo-,
cogno- og bio-signaler.. slik at vi skal finne en slags ”mening” –
forstått som sammenheng – i tilværelsen? En sammenheng som
kanskje ikke henger sammen i den ”virkelige” virkeligheten, men i
erfaringen. Det er denne opplevde siden av liv som muligens er
opphav til forestillinger om guddom; om at det fins noe større, noe
skapende, noe intelligent som er mer-enn-oss. Slik er drømmer alle
religioners mor – tror jeg. Og dermed Gudenes språk i oss. Uten
bevissthet og drømmer ville vi være død materie, uten
sammenheng.
Moro og lykke er dypt alvorlige saker. Dream on – lev, lek, le:-)
Lykkeforskningen er endelig etablert som stueren. Livskvalitet er
blitt populært, særlig etter finanskrisen. Triple bottom line dukker
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opp på børsene. Vi er underveis – og det er håp. Drømmene er
HOT-spots. De er våre venner, ledsagere, konsulenter, artister,
storytellers, relasjonsmanagere, gåter, leker og nøkkel til dypere
mening, inkl. forståelse av kognitive mønstre, helhetlig
sykdomsforståelse – og sinnets munterhetJ
OPPSUMMERING
• DRØM ER BIOLOGISK NYTTIG OG NØDVENDIG
• Å ØVE PÅ Å HUSKE DRØMMER GJØR OSS MER
HANDLEKRAFTIGE OG FRISKE
• DRØMSPRÅKET ER ALL HISTORIEFORTELLINGS OPPHAV
• DRØM ER EN KILDE TIL MER OG VIKTIG KUNNSKAP OM OSS
SELV, HISTORIEN, OMGIVELSENE – OG FREMTIDEN
• DRØMMENE ER VENNER OG VARSLERE - OG NÅDELØST
ÆRLIGE
• KROPPEN ER LAMMET, MEN GENITALIA ERIGERT I REMSØVN; DET ER DEN UNDERKJENTE HØYREHJERNEN SOM ER I
AKTIVITET
• HØYREHJERNEN ER SETE FOR Å SKJØNNE MØNSTRE OG SE
THE BIG PICTURE, OG ER VENSTREHJERNEN OVERLEGEN PÅ
NOEN MENTALT VITALE FELTER
• DRØMMEN HJELPER OSS Å FOKUSERE PÅ SOSIAL,
EMOSJONELL, NATURLIG OG RELASJONELL KOMPETANSE
• DRØM ER EN KILDE TIL DYP KUNNSKAP OG KREATIVITET;
FLOW OG DRØM HAR MANGE LIKHETSPUNKTER
• DRØM OG LÆRING ER FORBUNDET; LYST OG LÆRING ER
FORBUNDET, ingen dyp læring uten involvering av emosjoner
• DRØM ER GRATIS UNDERHOLDNING
• VI SOVER FOR LITE
• VI BRYR OSS FOR LITE OM NATUREN OG DYRET I OSS
• DRØM ER DRONNINGVEIEN TIL INTEGRERT, HØYERE
ØKOBEVISSTHET – VIA REGIA
• DRØMMENS NARRATIVE FORM LIGNER KAOS-BASERTE
STRUKTURER OG HENDELSESFORLØP
• METODER OG METAFORER I I CHING, FORVANDLINGENS
BOK, HAR MYE TIL FELLES MED DRØMMENS SPRÅK
• DRØM ER EN KILDE TIL SKAPERKRAFT OG
NAVIGASJONSEVNE I VÅRT VÅKNE LIV
Jeg lever et dobbeltliv. Dobbelt så mye. Dobbelt så intenst. Dobbelt
så langt (sammenlignet med et liv uten å vie drømmene
oppmerksomhet). Å se dobbelt er slett ikke dumt. Tvisyn i twilight
zone og øyeblikk av dagdrøm er ekstra bonus. Du får den ikke uten
trening og innsats:-) Drøm søtt!
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DRØMMER KVINNER OG MENN FORSKJELLIG?
De fleste som skriver om drømmer knytter forståelsen opp til
emosjoner, relasjoner og indre landskap. Lucy Goodison hevder
imidlertid at dette er en maskulin diskurs:
It is not surprising that the white male professional theorists
of that province has been slow to notice dream comments on
social injustice, inequality between sexes, and the interaction
between social problems and inner life.
Hun ønsker å sette lys på drømmenes betydning som aktive
kommentarer til sosiale spørsmål og problemløsning knyttet til
samfunn, arbeid og politikk.
I denne VIA REGIA-teksten forekommer ordet ”mann”/”menn” 256
ganger, ”kvinne(r)” 245. ”Kjærlighet” er et ord som er brukt 58
ganger, ”hat” en gang. Ordene ”elsk(r)” og ”forelske(t)” 104
ganger, ”emosjoner” over 100, gruppen ”barn/baby/datter/
Rebekka” 224 ganger, ”mamma” 109, ”kreativ” over 100 og
”arbeid”/”jobb” 62 ganger. Det sier ikke mye, men er en indikasjon
på at kjønn, følelser og nære relasjoner er sentrale tema i alle fall i
mitt kvinnesinns drømrike.
30 prosent av alle mennesker tror de sjelden eller aldri drømmer.
Det stemmer ikke, som vi vet. Noe ved drømprosessen er felles på
tvers av kulturer og kjønn. Professor Bert O States sier (i sin bok
DREAMING AND STORYTELLING, 1993):
I assume there is something “dreamlike” about dreaming that
is unaltered by cultural adaption, era, age, or gender;
otherwise we could scarcely talk about them as crossculturally.
Alle drømmer og noe er felles for alle, men vi drømmer også om
ulike ting på ulike måter til ulike tider og steder. Det som i alle fall
er sikkert er at kvinner som er barn av 70-tallet og senere drømmer
annerledes enn Freuds viktorianske kvinner.
Kvinner drømmer oftere om menn, enn menn om kvinner. Gravide
kvinner har ekstra livlige drømmer. Dette har sikkert sammenheng
med at graviditeten forårsaker mange fysiske forandringer og at
forberedelsen til fødselen krever ekstra mental forberedelse og
læring, som igjen gir økt drøm-aktivitet. Menn drømmer oftest om
sex.
Menns drømmer er mer aggressive enn kvinners, mens kvinner har
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flest mareritt. Kvinner har oftere mareritt enn menn fordi de tar
med seg hverdagens bekymringer inn i drømmenes verden114.
It may be that those who do most, dream most.
Stephen Leacock
En undersøkelse som hevdes å være den første studien om
forskjellen mellom mannlige og kvinnelige drømmer der 193
frivillige personer deltok, viser at kun 9 % av de mannlige
studentene hadde hatt mareritt, sammenlignet med hele 34 % av
de kvinnelige deltagerne.
Kvinnene fortalte om tre ulike drømtyper: Å bli jaget eller livstruet,
å miste en kjær person eller tilstander av forvirring115.
At menn drømmer mye oftere om sex enn kvinner, mens kvinner
desto oftere drømmer om negative følelser, konflikter og frykt for å
miste en de er glad i, bekreftes også i en artikkel på
LiveScience.com.
Ikke bare drømmer mennene mer om sex, men de er også oftere
aktivt deltagende i den seksuelle akten, mens kvinner som en
sjelden gang unner seg en sexdrøm, nøyer seg med seksuelle
fantasier og kanskje til nød et kyss, ifølge et dypdykk i
drømmedagbøkene til 100 kvinner og 93 menn i alderen 18-25 år.
Som i eldre studier drømmer kvinner mer om familiemedlemmer og
handlingen foregår oftere i hjemmet enn hos menn også i denne
studien.116
Denne studien er ikke den eneste i sitt slag. En tysk undersøkelse
konkluderer at menn drømmer om biler, skytevåpen og sex, mens
kvinner drømmer om mat, shopping og følelser, altså en refleksjon
av kjønnsstereotyper som lover dårlig for fornyelse av kjønnsrollene
i Tyskland. Kanskje ville det være interessant å sjekke om de ulike
kjønnenes drømmeliv er annerledes etter Merkele enn før:-)
Her er en av mine skytedrømmer fra 2002, hvor det i alle fall er
orden på kjønnsrollene:-)
Jeg trekker meg tilbake for å sove mens festen pågår. Jeg drikker
ikke. Paret Ch og Ch er sentrale – han vil elske med meg – og sier
det er greit; hun kler seg i en knall rød og stilig drakt. Knut Borge
er full og jeg hilser på mange. Jeg er reservert, men som alltid
inkluderende, vennlig, sosial, konverserende..
Så skal jeg skytes av general Pang.
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Psykologene Lisbeth Holter Brudal og Paul Jan Brudal:
"Drømmenes psykologi – Ny forståelse og praktisk bruk av drøm".
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Dr. Jennifer Parker ved The University of the West of England
Ibid.
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Og her et notat med en drøm:
Natt til julaften 2002:
Ingen ting er så godt som å KOMME HJEM. Til mamma. Mamma
er mat i mengder, levende ovnsvarme, heklede sengetepper,
velduftende rom og julegardiner.
Jeg skal drepes. Tenker: Det varte ikke lenge før bøddel/offerrollene ble byttet.
Jeg har knust mobilen min, forsøker forgjeves å rette det opp –
det er bare litt innmat tilbake. Jeg har rasert cella på et vis.
Kjempet jeg? Hva er min forbrytelse? Skal jeg henrettes? Er jeg
syk?
Husker bare en følelse av uavvendelighet i forhold til min skjebne.
Jeg aksepterer den og skal møte døden, ikke uten en viss trass,
men med aksept.
Jeg tenker på Tore Tønnes selvmord. På Rebekkas valg av Jeanne
D’arc i sin stiloppgave.
Joda, det forekommer at jeg har drømmer hvor jeg er forfulgt, redd
eller som her, må dø. Men det tilhører sjeldenhetene; eller kanskje
er det jeg (som de fleste) som husker i rosa og glemmer alt det
negative? Senere er jeg forsøkt skutt, men jeg har begynt å gå med
skuddsikker vest.
Av disse få beskrevne horrorstudiene har jeg sluttet meg til at jeg i
liten grad ligner på Freuds kvinner, tyske kvinner eller på Jennie
Parkers kvinner (jeg drømmer mer om sex, helst også virkelig sex,
enn jeg har mareritt, og jeg drømmer aldeles ikke om shopping). En
opplagt konklusjon må være at det er grunn til å studere forskjeller
på menns og kvinners drømmeliv nærmere.
En foreslått forklaring fra en journalist på funnene er at det hele
skyldes at vi sosiale kvinner ringer venninner om kvelden, mens de
tause menn ser action eller fotball. Det gjør også jeg; se, der er
forklaringen:-)
Her er to av mine drømmer som kombinerer mareritt og sex, bare
for å forvanske forskingens hang til kategorisering:-)
SEX SOM PINE
Ruben OG JEG SITTER PÅ EN BUSS. Ingen sier noe. Vi berører
hverandres hender. Jeg tar fingrene hans, stryker, tettere,
nærmere – vi fletter fingre. Jeg tenner voldsomt. Smerter velter
opp i brystet. Han begynner å puste som Frank i Blue Velvet. Jeg
sprenges. Det er flammende lidenskap og uutholdelig pine i
samme stund. Jeg er redd.
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Jeg sier til Simon at vi ikke kan være sammen hvis vi ikke har
sex.
Han liker ikke Doris Lessing.
Senere har jeg to sår i siden etter spydspisser, en mann sier han
vil hjelpe meg og heller eddik i sårene. Jeg skriker.
Og hvordan skal denne drømmen kategoriseres?
Kvinner i vann og et glansnummer
Jeg svømmer. Havet er blått. Jeg svømmer med andre. Vi er ikke
mange. Jeg leker. Er modig.. litt redd også, men mer glad og
modig enn redd. Kan vi bunne? Neppe.
Inne på land er det forestilling. Jeg svømmer inn. Det er kvinner.
Bare kvinner. Nesten ikke publikum. To unge jenter synger.
Yndig! Det er romantiske, religiøse tekster. Lenger bak er det et
kor – middelaldrende, skjønne kvinner som er helt presise i sine
flerstemte fraseringer og arrangementer – godt forbundet med de
unge via mikrofoner.
Helt foran sklir/skrider en gammel kvinne i badedrakt og turban
frem – drapert i sceneteppene – ut i positur.. Med stor verdighet
og dyp selvironi. Et glansnummer!! Så samstemt. Så vel regissert.
Så genialt.
Ingen ser henne.
Men hun hører til.
Og ser seg selv.
Det er gamle salmer de synger.
Salmer i vannkanten.
Ved reisens slutt?:-)
We live, as we dream - alone.
Joseph Conrad, "Heart of Darkness"
Jørgen Lorentzen og mange med ham kan påstå at kjønn og
etnisitet er en konstruksjon til vi blir blå både inni og utapå, men
det fører ikke til at disse energiene forsvinner. Å innføre likestilling i
lovs form opphever verken kjønnsdriften eller naturens urgamle
mønstre og krefter. Vi kvinner kan leke menn i skjørt og kle oss og
te oss som menn, men vi slutter ikke å være kvinner av den grunn.
En homofil er en homofil, kanskje også fra naturens side, og kan
ikke forbys – bare forfølges – eller elskes. Menneskene vil ha makt,
kjærlighet, respekt, trygghet, opplevelser etc. – i ulike mengder og
styrker; men til syvende og sist er vi ikke så forskjellige. Det rare er
at vi kan innbille oss de mest avsindige ting, som at livmoren
vandrer rundt i kroppen, at kvinner må bade tullet inn i svære
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tøystykker for å bevare sin ære, at å kapre og kappe hoder gjør deg
til en mektig mann (Borneo inntil nylig) eller at noen av oss er Guds
utvalgte (som jødene) eller utsendt fra andre planeter (som noen av
mine venner).
Menneskenes innbilningskraft er uendelig stor – og uendelig mektig.
Derfor er det de som kaprer menneskenes sinn som vil bestemme
vår skjebne. Våre vestlige hjerner er like forurenset av fordommer
og vranglære som kloden vi er i ferd med å ødelegge. Derfor er
forståelsen av menneskesinnet – og en påfølgende
bevissthetsrevolusjon; et paradigmeskifte, en forutsetning for vår
arts (og mange andre arters) overlevelse.
Det emosjonelle og det rasjonelle er to sider av samme sak. Hvorfor
er psykiske lidelser den desidert raskest økende årsak til sykdom,
selvskade og død blant ungdom i Vesten? Er det fordi de kan for lite
realfag? Enhver fornuftig sjel vet svaret. Vi må være like opptatt av
mental forurensning som av den materielle. Det er på tide å
anerkjenne at det fins både kollektive og individuelle psykiske
virkeligheter som avgjør vår felles skjebne.
Vår kollektive imaginasjonsevne, vår faktiske og intuitive kunnskap,
vår forståelse både for det mål- og vei bare og de usynlige,
immaterielle kreftene er avgjørende. Jeg repeterer meg selv: Sjelen
er en psykisk realitet. Forholdet mellom psyke og kropp er
underforsket, underkjent og undervurdert i vår kultur. Kanskje er
det fullt mulig å blånekte oss ut av biologiske feller som definerer
oss som kjønn? Kanskje vil kategoriene ”kvinne” og ”mann” om 500
år være noe helt annet enn det vi forestiller oss nå?
Er mennenes drømmer mer konsentrert om å treffe ett senter, å bli
EN, å bli hel, å drømme seg inn i ett mandala-formet selv?
Dette spørsmålet stilte jeg kl 04 natt til 13. feb. 2005,
morsdag; deretter hadde jeg følgende drøm:
Jeg designer mange store sirkler med hele mennesker inni.
Menneskene kan settes sammen på ulike måter, med ulike kjønn,
designes og redesignes. Det var også noen svenske løsninger vi
BURDE inkludere i denne konstant pågående
transformasjonsprosessen av vakre sirkler med deler som bærer
helhet og som lar seg endre. Det føltes som en hilsen til Carl
Gustav fra meg, fra vår tid til hans.

SEX, VOLD, KJØNN OG POLITIKK
Sex mellom to mennesker er det parallelle motstykket til levende
kosmiske prosesser. Naturen bærer polariteter i seg – i denne
polariteten ligger både forening, helhet, ekstase og frelse – og den
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uavvendelige skuffelsen, atskillelsen og manifesteringen av
ulikhetene. Vi bekrefter hverandre – og forlater hverandre, i en evig
runddans.
Sex er et gjennomgangstema i drømmenes verden. Det er min
antakelse at kvinner drømmer mer om å få barn enn menn. Og at
vår tids kvinner drømmer mer om jobbrelaterte forhold og kolleger
nå enn før, hvor hjem og familie var gjennomgangstema.
SEX
Menn vil ha mest mulig sex med flest mulig, helst unge kvinner med
store lepper og store øyne som er tegn på fruktbarhet, mens
kvinners biologiske oppgave er å takke nei, være selektive, velge de
rikeste mennene og sikre langvarige forhold – for å sikre
beskyttelse for seg selv og avkommet. Dette er det biologiske – og
særdeles forenklede bildet som tegnes av den lille forskjellen.
Vi ser det særlig på (mytene om) de homoseksuelle: Homofile menn
er promiskuøse, de har seg i badstuer, parker og på ville utesteder
som ville dyr, mens lesber sitter og klemmer på hverandre og
holder sammen i årevis.
Vi kvinner skal visstnok like litt eldre menn, grå i tinningen,
(=distingverte), med høyere lønn og status enn oss selv. Det skal i
alle fall mye mot til å gi seg i kast med en ung mann, hvor både
egoet og testosteronet forekommer i mengder som kan forkorte en
kvinnes liv med flere år – om hun skal leve opp til forventningene –
som sitter i hennes eget hode. Det er slik vi mennesker er, vi
navigerer ikke etter det vi tror og vet om oss selv – heller ikke etter
det andre tror og vet om oss, men det vi TROR andre tror og vet
om oss. Kvinner har mindre sex-lyst, sier evo-psykologene; likevel
er det for mye av den hvis den kommer for en dag (sic). Synlig kåte
kvinner har ikke særlig status noe sted. Kvinners sexlyst (libido) ses
ofte på med forakt og tas hardt i de fleste kulturer. Tenk bare på
hvor ofte du har hørt sladder og hån rettet mot nymfomane menn?
Noen steder blir kvinner som har hatt sex på feil måte steinet.
Sånn er det bare.
Om vi laster ned på Newsweek on air 8/1/04, The Mind: A New
Science of Dreams, kan vi høre to herrer drøfte kjønnsforskjeller i
drømmelivet (dr. Jerry Siegel og dr. William Domhoff). Den største
myten sier Domhoff, som er psykologiprofessor og forfatter ev flere
bøker om drøm, er at voksne drømmer er fulle av sex. Om det
forekommer sex, er det ofte med personer vi ikke engang er
tiltrukket av, sier han. Det er ikke engang bare morsomme
hendelser. 23 % av karakterene i menns drømmer er faktisk menn,
mens kvinner drømmer mer fifty-fifty. Dette gjelder i flere kulturer.
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Nyere forskning har vist at det er ulikheter i koblinger i hjernen som
gjør at kvinner sliter med å styre seg i forhold til mat og søtt.117
Kvinner klarer ikke å si nei til godsaker - og blir stadig fetere. Og
sier en kvinne JA, eller rettere gjør hun ja – til sex, that is, er
hjernen for sikkerhets skyld koblet ut – for å hindre frykt. Mannen
tenker mest med det minste hodet (viljen sitter i penis, sier de som
går dypere inn i saken), mens kvinnen altså mister det ene hodet
hun har under orgasmen, vel og merke når den er ekte. Under de
mange simulerte gledesstundene er det neo-cortex som styrer
aktivitetene i all sin glans.
''Amid the great variety of social structure in these species, the
basic theme . . . stands out, at least in minimal form: males seem
very eager for sex and work hard to find it; females work less
hard,'' sier Robert Wright i ''The Moral Animal.''
Når kvinner simulerte orgasmer, lyste cortex - den delen av hjernen
som styrer bevisste handlinger - opp. Den var ikke aktivert under
ekte orgasmer, ifølge Holstege. Og under ekte orgasmer var det en
sterk deaktivering i deler av hjernen.
PS: For mennenes vedkommende gikk det hele så fort at
skannemaskinen ikke rakk å få troverdige resultater.”118
Det er ikke usannsynlig at disse mønstrene i det virkelige liv
gjenspeiler seg i drømmene.
REPRODUKSJON ER IKKE ET MUST LENGER
I vår tid er det imidlertid ikke noe stort poeng i å spre sæd over alt
for å fylle opp en allerede overoppfylt klode. Penisforlengere som
svære biler, flotte titler, høyt forbruk etc. er ikke kult. Kulturen er
endret fordi bevisstheten er endret. Det er klart det er tvil om hva
en ordentlig mann er, både hos oss kvinner og blant menn. Gamle
normer og helter er i sammenbrudd, fordi de er utdaterte og ikke
lenger smart for evolusjonen og livsgrunnlaget for oss alle. Det er
ikke lett å reprodusere seg – en mann kan ligge med flest mulig,
eller mest mulig med en kvinne. Begge deler kan være gode
strategier hvis hensikten er å reprodusere seg. Nå har jeg en
berettiget mistanke om at menn flest har andre tanker i hodet også.
Det sannsynlige er at robuste strategier omfatter variasjon og
fleksibilitet – det er ikke slik at one size fits all her heller.
MAMMA-ENERGIER EN MANGELVARE
At barn trenger foreldre – fordi vi har disse store hodene (en
gjenganger i mine drømmer, babyen med det store hodet, som
117

http://dinmat.adressa.no/Temasider/Artikler/Mat-oghelse/Helse-og-trening/Kvinner-klarer-ikke-%C3%A5-si-nei
118
VG 22.06.2005 http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=105574

126
snakker intelligent og kommuniserer modent på et åndelig plan) gjør behovet for dedikerte foreldre til en nødvendighet. Nå når
kvinnene vil være yrkesaktive (selv om de er mer syke og tjener
mindre) og mennene allerede er i full sving, er det barna som taper
omsorg. Vi prøver å lesse dette over på barnehager, fritidsordninger
og fulldagsskolen. Lærere som helst vil drive med fag skriker.
Mamma forlater hjemmet, de unge forlater skolen og sekretærene
har forlatt arbeidsplassene. MAMMA-energiene, omsorg, stabilitet,
tid – alt dette er nå mangel”vare” – og en vare/tjeneste som skal
kjøpes av profesjonelle leverandører, private eller offentlige.
Helt alvorlig; vi trenger å integrere kjærlighetsdimensjonen i alt liv,
arbeidsliv inkludert. Erotiseringen av arbeidsplassen er et begrep på
som brukes for å beskrive det faktum at flere, særlig menn, jobber
sene kvelder også fordi de trives bedre på jobben enn hjemme uten mas og huslige oppgaver. Kjønnsdimensjonen er forvist til
skyggesiden av organisasjoner og utspiller seg i krokene, på
julebordene og i hotellsenger med feil rom nummer på kurs og
konferanser. Vi mennesker er minst dobbelt-, om ikke trippelmoralske.
Drømmene reflekterer våre lystige indre liv. Jeg undrer meg over
mitt mangfoldige nattlige sex-liv – som nå ofte foregår sovende
(sic) – med unge skjønne menn, eldre distingverte (sic), to og en
halv-metere, høye mørke, helter fra ungdommen og x-er i mange
varianter, ofte to av dem sammen. Stadig er det en annen
mulighet, en potensiell sjalusi på lur, en dårlig samvittighet – eller
så er det holde-hender-med flere og være happy med det.
Gruppesex, kjærlige smarte babyer som kysser (hverandre og meg)
– små dverger jeg føler kjærlighet for, stakkars slemme, sinte, ekle
menn som jeg bare synes synd på – det er et rikholdig galleri som
åpenbarer seg på den nattlige arenaen. Kanskje skal jeg starte
Polyamorøs forening. Jeg har god erfaring som flerårig president i
Polyteknisk forening – og siden techne er alt menneskeskapt, kan
det kanskje bli en faggruppe i PF med tiden med vekt på kjønn,
relasjoner, reproduksjon, familieliv og ikke minst: barnas
rettigheter i en tid hvor egg og sædceller er på vidvanke og kloning
allerede gjennomført.
Einstine er en umulighet, alkoholen gjør mest skade i
kvinnehjerner, ecstasy dreper kvinnehjerner og menn er mer
aggressive enn kvinner. Selv om kvinnehjernen er 10 % mindre enn
mannhjernen, ikke egnet for matematikk, men for musikk og språk,
som ikke er menns fortrinn, kan årsaken kan være at kvinnehjernen
har større kapasitet når det gjelder å dempe aggressive impulser
enn menn har.119 Det er mange studier som viser at menn drømmer
mer om vold enn kvinner. Kaj Bjørkqvist har gjort krysskulturelle
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studier av jenters aggresjon - under 3 år er begge kjønn
aggressive, senere blir jenter - med aggressive midler - hindret i
aggresjon gjennom latterliggjøring (haha: kloring, catfight, lugging;
svake kjønn etc.)
28.08.09; 04:30
Flere menn, brutale og mørke, bare knuser et lite hus – som er
skadet fra før, men dog. Det skjer nede ved tante Svanhilds hus
ved vannkanten i mitt barndoms land på Fosen. De neglisjerer
mine protester. Jeg er litt redd. Jeg har en lys revehale i hånden.
En ulv kommer; er det flere? Ulven gyver løs på meg – jeg kaster
fra meg halen, men ulven er mest interessert i meg. Kan jeg
vinne over den? Jeg ser den an. Den har spisse tenner, nærmest
et rødlig ansikt, mager, lang – en ukjent ulveart, tydeligvis – med
lengre ansikt enn vanlig; men definitivt en ulv. Jeg roper og ber
om hjelp, men ingen vil hjelpe. Jeg må ta kampen selv.
Tradisjonelt bruker gutter 3 ganger mer fysisk aggresjon i
ungdommen enn jentene. Mens vi kvinner utvikler våre mange
ansikter og vårt mest intrikate og utspekulerte organ (også rent
fysiologisk) - tunga - som våre viktigste våpen. Da min datter var
liten, ble hun så skuffet at tårene spratt vannrett ut av øynene på
henne da jeg måtte fortelle at Hiawatha var GUTT. Hva var det da å
identifisere seg med? Klara Klok, Dolly Duck, Frøken Detektiv og
verstingen Pippi? Ikke lenge etter kommer det et vell av serier på
TV og filmer med aggressive babes; Charmed, Xena, Matrix etc. hvor jentene både kan kaste forbannelser, gå på vegger og tak,
bruke psykisk kraft, mestre alskens kampsporter, forføre og herse
med menn, skyte med skarpt og overkvinne hele bataljoner av
slemme menn. Dette er nytt, i alle fall for meg i min levetid.
Å se lidelse gjør godt (..) Uten grusomhet, ingen fest.
Nietzsche
Og jeg lurer på hva slags jentekulturer vi ser konturene av nå. Et
japansk spill (Battle Rouge) som toppet både film- og spill-listene,
går ut på å drepe alle de andre deltakerne - til det er bare én vinner
til slutt. Jentene likte det særdeles godt.
Jeg er for gammel til å like grusomhet, selvmord og morderiske
slag. Helt ærlig, jeg liker best 40 slag i minuttet, kjærlighetens
rytme.
Menn drømmer mer fysisk aggresjon - som å jage, banke, brekke,
stjele eller drepe, også iflg. Domhoff. Kvinners aggresjon
forekommer mer som fornærmelser av typen avvisning eller
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fornærmelser ("Du ser feit ut i den kjolen"). Et hyppig
forekommende tema i kvinners drømmer er brylluper, men ikke av
typen "og-så-levde-de-lykkelig-alle-sine-dager". Noe går alltid galt,
det er gal kjole, gal mann, gal kirke - eller som i en av mine
drømmer publisert her i boka, gal prest og mann med leppestift
som ikke ville gifte seg likevel.
Mine 1987-drømmer handler ofte om babyer og om å være gravid,
føde et dødt barn etc. Nybakte mødre drømmer mye om egne barn,
iflg. ass. professor Tore Nielsen (Univ. of Montreal), som har
analysert innholdet i 20 000 drømmer samlet inn via nettet. I en
separat studie av 220 nybakte mødres drømmer fant han at det
skjedde masse vondt og galt med barna - de blir spist av katten, de
forsvinner eller blir ikke passet på av slektninger. Fra eget materiale
kan jeg også huske en rekke horror-drømmer om å miste barnet
mitt, om å redde henne fra å bli påkjørt av tog, at hun forsvinner i
mørke hull m.m.
Sannsynligvis forbereder drømmene oss på worst case scenarios slik
at vår handlingsberedskap skal være på topp OM noe fryktelig
inntreffer.
En kvinne som skriver klokt om kjærlighet, kjønn og andre
komplikasjoner er Christine A. Schjetlein120. Hun diskuterer både
hormonell kløe, betydningen av å bevege seg og navigere,
nødvendigheten av konflikt i parrelasjoner og muligheter for dypere
bevissthet i intime parforhold. Schjetlein ledet meg til en kar som
driver veiledning for menn som vil bortenfor macho-drittsekkmodellen og heller ikke vil havne i sensitiv suppe-praksis; han vil
ikke ha enten ”spine” eller ”heart”, men vil forene ryggrad med
hjertelag, den ultimate utfordringen for vår tids menn. Ken
Wilber121 sier at boken The Way of the Superior Man er en
vidunderlig guide for menn som ikke er kastrerte og som vil
provosere mange, men utfordre alle.
"Feel what you want to give most as a gift, to your woman
and to the world, and do what you can to give it today. Every
moment waited is a moment wasted, and each wasted
moment degrades your clarity of purpose."
David Deida122
KVINNER SNAKKER MER OG KJØRER TRYGGERE – ELLER?
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Noen har hørt historien om kvinnen som snakker 49 språk flytende,
men ikke kan si nei på noen av dem. Kanskje er det fordi vi har
innlagte dempere på mer enn ett område? Forskning ved University
of Bradford fastslår at kvinners overlegenhet på området
trafikksikkerhet skyldes det kvinnelige kjønnshormonet østrogen.
Testosteron er kåt-hormonet i begge kjønn, og demper seg med
årene. Kvinner snakker mer enn menn og ser verden i bilder, mens
menn er mer hekta på ord. Kvinner multitasker, menn har monohjerner. Menn spør ikke etter veien, kvinner har ikke stedsans.
Menn er kåte og elsker fotball, kvinner skravler og griner og er
emosjonelle. Kanskje er ingen av disse gjennomsnittsmålingene
sanne, kanskje er de konstruert atferd eller mentalt konstruerte
myter?
POLITIKK
Verken drømmene eller den våkne virkeligheten vil bli som før siden. Vi vikler oss ut som art, og vi må selv lage kjørereglene. før
”naturen selv” (som inkluderer menneskenes oppfinnsomhet,
ulydighet og ustoppelige eventyrlyst) etablerer ”path dependency”,
driver oss til ”point of no return” og den slags buzzwords med
alvorlig varsko i underteksten; bordet fanger – og fangene er OSS.
Jeg savner særlig mennenes kraftfulle og maskuline engasjement
på dette feltet; familie- og reproduksjons-mønstre er et tema for
politikk, næringsliv og LIV i sin helhet.
Mamma er altså ikke der lenger, verken hjemme eller på jobb, alle
vil leve evig som unge og barna kommer til å hevne seg – på seg
selv og på oss syndere i sommersol, produkter av individueringens,
prevensjonens, genteknologiens og normoppløsningens tidsalder.
MPI-faktoren (male parental investment), som er en størrelse kjent
fra kjønnsforskningen, bør ideelt sett deles mellom alle barna som
vedkommende mann har skapt. Slik er det som kjent ikke.
Kvinnene slåss om den kapitalen (bade den sosiale, emosjonelle og
finansielle kapitalen) som MPI-faktoren rommer – og det synes som
om det er den til enhver tid regjerende kvinne i mannens liv som
setter standarden. Derfor burde vi både i samfunnsliv, arbeidsliv og
politikk diskutere mye mer åpent og fremsynt hva slags rettigheter
barn skal ha og hva som kreves av oss som foreldre og samfunn –
som bærer ansvaret når vi inviterer nytt liv til denne vår
stakkarslige og vidunderlige kloden.
PAPPAS NYE KONE
Kvinners atferd på dette feltet, når det gjelder å sikre seg selv og
eget avkom, kan være direkte avskyelig. Ingen snakker høyt om
det, og en kvinne som oppfostrer en annen kvinnes barn (slik jeg
gjorde i ekteskap med Jon), har ingen “tittel”. Jeg er ikke stemor til
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Martha (hun har en mor), jeg er ikke noe som helst for henne, jeg
er hennes fars kone.
Vi er en generasjon som har rotet det til for oss, og vi må rydde –
d.v.s. sette barnas interesser først og bygge kulturer som hindrer
praksiser av typen kvinne er kvinne verst, barneofringer og
emosjonell mishandling av barn fra tidligere ekteskap i nye familier,
feige fedre, et lovverk som er mer opptatt av foreldrenes rettigheter
til barna enn omvendt, som håndterer bare den prosaiske siden av
saken (bidrag og den slags) – mens de vesentlige spørsmålene blir
neglisjert.
Patricia Gowaty, Universitetet i Georgia, ser konflikter mellom menn
og kvinner som uunngåelige og gjennomgående. Hun kaller det
”sexual dialectics” og peker på kampen om kontrollen over
reproduksjonsmidlene, les kvinnekroppen.
ELSK DEN DU ELSKER
Min drøm er at menneskene kan elske hvem de vil på den måten de
vil og at barna vi setter til verden får den kjærligheten og de
rettighetene de har krav på – og som regel ikke klarer å ivareta
selv. Gamle dyriske impulser og instinkter styrer oss fortsatt – til en
viss grad (reptilhjernen). Det synes å være en gryende renessanse
for studiet av menneskets dyriske natur både blant økonomer,
biologer og humanister av typen evo-psykologer for tiden. Bedre
forståelse av den furete, foldede grå massen vi bærer med oss på
toppen av kroppen kan være viktige bidrag til evolusjonen. Livet er
for kort til å tulle det bort på pliktøvelser uten lyst eller lystige sprell
uten forpliktelser. Jeg tar med et trøstens ord til oss kvinner som er
forbi reproduksjonsfasen:
Bare en svak mann er blind for modne kvinners dype
utstråling. En moden kvinne bærer magi forbi ungmøens
sexiness. Søker mannen dybden av sin frihet og bevisstheten
om hva han virkelig har å gi verden, så er en spirituelt moden
kvinne utmerket reisefølge.
David Deida
HORMONER TENNER OSS
Begrepet kommer fra horman, som betyr å tenne, hisse opp og
stimulere. Nathalie Angier beskriver i den særdeles lesverdige og
Pulitzerpris-vinnende boken WOMAN – An Intimate Geography123
hormonene som bio-trubadurer, en slags kjemiske emissærer med
klare meninger og misjoner. Og hormoner hater klisjéer. Østrogen
(som kvinner har 3-10 ganger mer av enn menn i alderen 12-50) og som ifølge. mamma både er "søtt og surt" - produseres og
konsumeres globalt i kroppen, dvs overalt, i bein, i hjernen, i
123
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blodet. Østrogenet produseres ikke ett sted - som i en kjertel - men
er altså transkorporlig og beveger seg i kroppen gjennom mange
vev, flere kanaler og i intrikat samspill.
Østrogenet snakker til kroppen gjennom reseptorer. En
østrogenreseptor er et protein som gjenkjenner hormonet og
omhyller det som en levende sky, eller kanskje som en
transformerende shape-shifter, som det heter i TV-serien True
Blood. I denne omskiftelige formen aktiverer reseptoren genetiske
endringer i cellen gjennom av/på-knapper - som i sin tur påvirker
hele organer. Reseptorer finnes i horder over alt i skrotten og
kroppen elsker østrogen som en god venninne av meg elsker
sjokolade. Som i all kjærlighet er hjertet involvert; østrogenet får
hjertet til å "hoppe" litt (også kalt Edison-effekten). Østrogenet kan
for sikkerhets skyld også gå rett-i-kroppen (eller cellen) uten
reseptorer - men her stopper min forestillingsevne opp. Siden
kvinners og menns genitalia er i tent posisjon under aktiv
drømsøvn, har hormoner sikkert noe med drøm å gjøre. Om noen
har forsket på sammenhengen mellom "morrabrød"/erigert klitoris,
hormoner og drømsøvn, gleder jeg meg til å lære mer.
KVINNERS DYADISKE VENNSKAP
Kvinners vennskap er av en annen karakter enn menns. Det er min
erfaring, både fra nattlige og våkne erfaringer, at et brudd, f. eks.
et svik fra en venninne, skaper andre typer sår enn brudd med en
mannlig kjæreste. Å bli forrådt av en venninne kan sende meg inn i
mørke rom – som for alltid blir værende i sjelen som et svart
kjellerhull eller en avgrunn. Lenge, kanskje hele livet vil sjelen huse
disse farlige sporene av kvinnesvik. Jenter tenderer til å forme
dyadiske relasjoner (altså to personer sett under ett, som en
helhet) med svært dype psykologiske forventninger fra sine beste
venninner. "Fordi deres forventninger er høye, føler de seg dypt
forrådt når vennskap går i stykker. De blir tilsvarende
antagonistiske etterpå som de var bond'et før", sier Bjørkquist.
Mine drømmer handler ofte om at det ikke er plass til meg ved
bordet, særlig i kvinne-samlinger, at jeg er glemt, oversett, utstøtt
etc. Dette er et repeterende mønster og er knyttet til rifter i sjelen
fra barndommen og senere i livet knyttet til brudd eller svik i
kvinnevennskap. Slike dype mønstre tenderer til å repetere seg
både i det virkelige og det drømte livet. Kanskje kan vi endre det
om vi ser mønsteret og prøver å hele eller omskape det. Det er
ingen lett øvelse, ikke minst fordi kvinners tette vennskap truer den
gamle orden om kvinner som menns jakt-domene og eiendom.
Både i drømmer og i det virkelige livet er det min erfaring at
kvinners mest grusomme ondskap så vel som den mest ydmyke
forsoningstrang er rettet mot kvinner, ikke mot menn.
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DOMINANTE HUNNER OG MATRIARKATET
Hunnkjønn former tette allianser også blant andre primater;
bonoboene er nesten i overkant hylende lesbiske og skamløst
promiskuøse, selv sett med frigjorte kvinners øyne:-)
Undertrykte seksuelle ønsker og id-drifter av Freud-typen er mindre
på moten som samtaleemne i selskapslivet nå enn
evolusjonspsykologiske forklaringsmodeller på kjønnsforskjeller og
seksuell atferd.
Det er ikke sikkert myten om modne menn som de beste partnerne
for kvinner som vil stifte familie vil leve over (med unntak av blant
modne menn, kanskje). Mange med meg har nok likevel en intuitiv
forakt, i alle fall avmakt, når vi ser eldre, storvokste kvinner leie
vakre svarte menn når vi reiser i fattige land i Afrika. Det er noe
som skurrer - eller er det ikke det? Er det den unge mannens
fattigdom og avmakt, kanskje drømmen om et liv for seg og tjue
andre i den fattige familien, som driver ham i armene til disse
kvinnene med barmen full av parfyme og veska full av sedler? Ikke
vet jeg - det er muligens ren kjærlighet… men jeg tror ikke på det.
Hvordan hadde kvinners seksuelle preferanser og levde liv artet seg
om vi ikke levde i en patriarkalsk kultur? Sett at makten i
samfunnet var knyttet til moderskapet og at økonomiske, sosiale og
kulturelle forhold var styrt av å gjøre livsbetingelser og overlevelse
for arten og ikke for egoer i stort og smått (mannen, bedriften,
nasjonalstaten etc.) best mulig?
Ingen er enige om hvorvidt det har vært menneskelige matriarkater
i historien (forskerne er visstnok enighet om at det er et hypotetisk
sosialt system). Men det fins mange fascinerende dyr (fascinum, av
lat = en fallos brukt i religiøse ritualer124) - flekkhyenen, for
eksempel. Der er hunnene de dominante, de veier mest, har høyt
testosteronnivå i placenta og har rett og slett en klitoris som ligner
på en penis og hårete kjønnslepper som ligner hannens scrotum. De
er polygame flokkdyr og velger hanner selv. Men jeg misunner ikke
disse rundørete, flekkede damene med for stor overkropp deres
matriarkat; de må slåss med løver om maten og har mennesket
som sin verste fiende (slik vi alle har) - men verst av alt; de føder
valper gjennom denne forvokste klitorisen, som revner under
fødselen. Det må gjøre forskrekkelig vondt og det tar lang tid å
hele. Nei, det er ikke lett å finne naturlige forbilder for matriarkatet.
Kanskje det er en evolusjonshistorisk oppgave å utvikle nye
modeller for neste epoke?
KULTUREN SETTER BIOLOGISKE SPOR
Vi trenger mange fagfelt; hjerneforskere, biobehaviorister,
dybdeanalytikere, zoologer, prester og antropologer m.fl. inn i
kjønnsforskningen. Jørgen Lorentzen og Harald Eia har ytt sitt
beste, nå må det flere til. Kjønnsstereotyper blomstrer – både i
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mytene og i praksis. Skilte menn klarer seg dårligere, drikker mer,
er mer utsatt for vold, dør tidligere og passer mindre på barna enn
skilte kvinner. Vi vet at endret praksis kan føre til endret legning, at
kulturen setter biologiske spor og at menneskenes evne til
reprogrammering i alle fall er på topp i forhold til andre pattedyr (i
den grad vi skjønner deres kognitive mønstre). En mann kan altså
være noe helt annet enn det Elisabeth Badinter forestiller seg 500
år fra nå av. Mennene selv har den avgjørende innflytelsen over sin
sosiobiokulturelle skjebne.
Kan det være til inspirasjon at gode drømmere med sterke
storylines og levende drømliv viser seg å være mindre deprimerte
etter enn skilsmisse? (ref. Cartwright)
Alle (ja, neste alle, da) vil vi ha kjærlighet, trofasthet, emosjonell
stabilitet og et godt liv med en partner. Vår biologiske arbeidsdeling
hvor mannen skal erobre, fylle opp jorden etc. er forbi, det er den
kulturelle, ikke den genetiske evolusjonen som står for døren (ref.
også Ernst Mayr). Nevrobiologer sier at det skjer strukturelle
endringer i hjernecellene når vi begynner å gjøre ting annerledes
(nye vaner, kultur), vår kulturelle praksis gir feed-back til vår
biologiske utvikling. Og vi kan bidra selv med mer bevisste øvelser
og handlinger. Oppførsel og følelser kan forandre hormonenes miljø
og forbindelser mellom nevroner, særlig hos mennesker. Hjernen er
ikke dømt til å være som den er; den er et moving target - og det
er vi, menneskene selv, som kan bevege den.
Musikk kan også bevege menneskehjernene. Entrainment heter det
når hjerner (den mellomprefrontale barken) beveges med lyd og
rytme. I et program hvor Sting var objektet for en nevrofysiologs
studier av "a mastermusician in the act of creation" fant at de beste
låtene er skrevet raskt og enkelt, både hva tekst og musikk angår.
En HIT følger av 60 klynger av mønstre - som kan ses på de
moderne måleapparatene. Under kreativ improvisasjon opphører
selvsensuren og selvuttrykket øker; ikke ulikt den tilstand vi er i når
vi drømmer.
Om KVINNERS OG MENNS DRØMLIV kan det skrives evigmange
bøker og det vil ingen ende ta. Slik må det være fordi vi er i endring
og bevegelse så lenge det er liv i oss og rundt oss. Slik vil det være
så lenge vi tenner på hverandre i livets dans, hvis koreografi vi aldri
vil kjenne til bunns.
Min tese er imidlertid ganske enkelt at de fleste kvinner på jorden
(som ikke eier noe, som er fattige og har flere barn) fortsatt vil
oppta seg av de grunnleggende spørsmålene; hvordan skaffe
ressurser til reproduksjon og overlevelse for seg selv og sitt avkom.
I en tid med økt ressursknapphet og elleville klimaendringer, vil
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dette spørsmålet bli vårt alles: Hvordan skal VI overleve på denne
kloden, som kvinner og menn - og hvilket livsgrunnlag byr vi våre
barn, medskapninger og etterfølgere av alle slag? Vi må se mer
etter hva kvinner og menn har av felles utfordringer, hva nord- og
syd-boere må gjøre sammen for å beholde den eneste levende
kula som svirrer rundt i et ensomt kosmos.
Det er min overbevisning at jorden er i ubalanse fordi yangkreftene, eller den erigerte og erobrende ståpikk-energien om du
vil, har fått regjere for mye for lenge. Kvinner må – sammen med
sindige og kloke menn - slippe til med sin gratie, kunnskap, omsorg
og ynde på en annen måte i arbeidsliv og politikk. Det krever en
resolutt tilbaketrekning fra maktmennenes side (inklusive de
kvinnelige utgavene av maktmennene) – og ikke bare det; aktiv
støtte og samarbeid med kreftene nærmest jorden og det som er
igjen av naturen. Vi trenger alle menn og kvinner som skjønner mer
enn sin egen umiddelbare overlevelse og tilfredsstillelse. Det er slett
ikke noe mål at mennene skal miste ereksjonen, tvert imot. Den
skal brukes lidenskapelig og kreativt, for å skape og bidra til alt
levendes overlevelse, og til kvinnenes dype glede og vår universelle
forening.
Atomvåpen var tidligere tiders store skrekk. Nå skal de destrueres,
hurra for Obama, START og fredsprisen! Før var menneskene redde
for den ville naturens krefter, nå er vi redde for at den ville naturen
går tapt. Det går en bølge av grønn godhet gjennom maktens og
næringslivets sfærer. Selv oljeselskapene og bilindustrien er blitt
miljøvennlige naturelskere.
La oss håpe det ikke er for sent.
And we are at the point where the mental, rational, industrial
worldview is running into the grave problems inherent in its
own organization.
We have run up against our own limitations. We have met the
enemy, and of course it is us.
Ken Wilber125
ISLAMS REFORMATOR RAMADAN - FRIHET FOR ALLE?
Tariq Ramadan126 gir i et kapittel kalt ”Sinnsbevegelse og
åndelighet” en befriende god fremstilling av nevrologenes
forestillinger om hjernens komplekse landskap med nærmest
militært organiserte kommandostrukturer, hierarkier, maktkamper
etc. Det er et ubehagelig fravær av poesi når alle følelser reduseres
til stimuli, hormoner og signaler, men det er en fascinerende magi
ved dette nevro-språket også, om vi tolker det rett.
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”Noen har stjålet friheten og følelsene fra oss”, sier Ramadan, men
”det vi har tapt av poesi, har vi vunnet i objektiv kunnskap, som vi
må gjøre det beste ut av”.
Den amerikanske nevrologen Joseph LeDoux har vist at det er
hjerneceller som ikke finner det for godt å ta turen innom
hjernebarken (den delen som tenker) i det hele tatt, men knytter
thalamus direkte til amygdala (sete for sinnsbevegelser) og
overlater oss dermed til følelsenes makt, uten kontroll.
Uansett; både lyst og kjærlighetsmagi må – slik jeg har forstått det
- innom storehjernen – hvor lyst og smerte er koblet. Lykke og
tristhet avtegner ikke motsatte mønstre.127 Er det rart mange ofte
føler melankoli etter orgasme (som er en emosjonsbearbeidelse i
høyre frontallapp)? Iblandet høystemt fryd (produsert i venstre)?
Hvem har sagt at sex ikke produserer paradoksale følelser, slik det
meste annet av betydning gjør?
Jeg undrer meg imidlertid over Ramadans bekymring for tap av
kontroll. Han sier ”Paradokset – og sinnsbevegelsens illusjon –
skyldes at vi tror vi med dem uttrykker vår værens spontanitet
fullstendig fritt, mens nevrologien minner oss om at det forholder
seg stikk motsatt.” Hans poeng er at vi ikke har kontroll – og
dermed ikke er frie. Det virker på meg som om Ramadan i sin
toleranse har mer tro på nevrologenes dogmer enn andre
trossystemer; i alle fall har han en uttalt agenda om at det
vesentlige er å streve etter beherskelse, måtehold, askese etc. for å
oppnå herredømme og kontroll. Fornuften er også hos ham rangert
som viktigere og edlere enn frie følelser og det han kaller
menneskers ”noen ganger ville dimensjon”, og det er et uttalt mål å
overvåke, temme og kontrollere de sidene av oss som er sårbare,
uforutsigelige, ville, lidenskapelige og som beruser oss i alle livets
aspekter. Det er den apollinske dydens og fornuftens seier over det
dionysiske med ”farlig tap av kontroll” Ramadan sverger til, selv om
han tillater seg en liten tvil: ”Finnes det en måte å forbli spontan
på, samtidig som vi er fornuftige?”
Mangfoldets filosof, som leverer mange vakre, viktige og
velbegrunnede refleksjoner i sine tekster, går her i en selvdesignet
felle, fra mannehold, fra urgammel tid og langt inn i fremtiden,
nemlig den at de feminine kreftene er farlige og forførende og må
temmes.
Kjære professor: Fri oss fra dette målet om ”rasjonell og fornuftig
styring av følelsene”!
Ramadans neste refleksjon er at massenes emosjonelle
engasjement også må temmes og kontrolleres, fordi det også er
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farlig. Nye medier muliggjør globale emosjonelle utbrudd i
”samfunnshjernen” som arter seg som religiøse ”messer” med
tilhørende farlige og udemokratiske populist-baserte politiske
aksjoner. Her er det mye angst for det kollektivt intuitive.
Men et særdeles viktig poeng i boken er det at vi i den folkelige
følsomhetens æra er preget av at massene ser seg som ofre, at
fellesskapet ser seg truet av farlige andre, som må bekjempes og
ufarliggjøres. Denne folkelige vrangforeslillingen om ”oss” som de
utsatte, som er en klar parallell til enkeltindividers opplevelse av
seg selv som sårbare ofre, ledsages av ansvarsfraskrivelse og
polarisering. Hans etterlysning etter selvtillit, selvfølelse,
selvstendighet, åpenhet, trygghet, optimisme og konstruktivt
sinnelag rettet inn på felles løsninger, er et viktig bidrag til dagens
debatt om integrasjon, terror, personvern, menneskerettigheter etc.
Ramadans bidrag til aksept av variasjon, mangfold og utvikling av
et tolerant, kritisk og åpent sinnelag er vesentlig, ikke minst fordi
han er filosof (og dermed er en søker av visdom) og professor i
islamske studier. Vi trenger intelligente og spirituelle kulturelle
brobyggere som ham.
Han vier også forholdene mellom kjønnene et kapittel og advarer
mot den alvorlige ”krisen som rammer mennene i vår moderne
tid”128 som følge av bl.a. ”feminisering av det offentlige rom og av
forholdene til estetikken og kroppen” og bortfall av ”den gamle (og
betryggende) form for paternitet”. Når vi mister våre selvbilder, vår
frihet eller selvstendighet som mennesker og føler oss om mindre
enn oss selv ”fremtrer den andre alltid som en trussel, en fare og en
rival og bare sjelden som en partner”. Dette er harde ord og gir lite
håp for den individuelle kjønnskjærlighetens blomstring i parforhold
i tiden som kommer.
Jeg liker Ramadans oppfordring til at kvinner, i tillegg til å forsvare
sine rettigheter, må anvende sitt kvinnelige og annerledes blikk på
verden. Om det ikke er noe som er annerledes, hva er da vitsen for
det svake kjønn, nå ofte definert som det sterke kjønn, med å
kjempe seg inn i maktposisjoner, styrerom, militære operasjoner og
på prekestoler?
Å utforske det feminine rommet og de feminine formene for
kommunikasjon, emosjonelle uttrykk, beskyttelse av liv, ledelse,
spirituell praksis etc. krever at vi kvinner anstrenger oss, men også
at menn som holder mangfoldsfanen høyt, slutter å sutre over at
gamle roller er i transformasjon og utforsker eget sinn og skinn på
nye og åpnere måter, ikke minst ved å stille spørsmålstegn ved
eldgamle myter om kvinners skumle sjelelige og kroppslige
beskaffenhet.
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Kvinners berøringssans er mer utviklet enn hos menn og de er
muligens mer sanselige og mer emosjonelt ekspressive og
snakkesalige enn menn flest. So what? Kvinner hører også bedre,
tolker ansiktsuttrykk mer presist, har bedre utviklet nattsyn og
større grad av språkforståelse og musikalitet. Mens mannen har
bedre dagsyn (med anatomisk innebygde skylapper for å støtte opp
om dette biologiske fortrinnet) og kan navigere bedre i
tredimensjonale omgivelser. So what? At det finnes forskjeller det
ville være ”vanvittig å benekte”, som Ramadan uttrykker det, er da
ikke farlig? Er det ikke det som er selve moroa? Jeg mistenker
professoren i islamske studier for (ubevisst) å bære på
gammelpatriarkalsk slagg som hindrer frigjøring av begge kjønn.
Også i vår kristne kirke var det tidligere påbudt med konfirmasjon,
hvis ikke mistet folk alminnelige rettigheter; kvinnene måtte bære
hodeplagg etc.
Det er på tide å avlyse forestillinger om kvinners urenhet, det er et
perspektiv konstruert i manneøyne og gått ut på dato.
Det er et paradoks, synes jeg, at der er mannens fortellinger og
blikk som råder både i historiebøkene, religionsfortellingene,
mediene, ja, på nesten alle av livets områder. Mennene har hatt og
har fortsatt sterkest definisjonsmakt, selv om det vitterlig er vi
damer som snakker mest. Forklaringen må ligge i blikket. Det er
manneøynene som ser og kvinnene som poserer – og ofte dømt til å
innta en slaveposisjon i forhold til vår herre, ikke minst blant
Ramadans trosfeller. Denne debatten er livsviktig. Ta krigføringen i
Afghanistan. Hvis utdanning, dialog og verbal brobygging er dagens
strategi for menneske-til-menneske-krig på bakken; hvorfor sendes
ikke voksne kvinner med tungen som våpen ut i denne krigen
fremfor unge språkløse menn med våpen og tanks og uniformer?
Hvis det er de kulturelle og religiøse konfliktene som er vår tids
farligste og som utløser emosjonelle massebranner med farlige
følger, hvorfor skal vi da frykte og ”kontrollere” i stedet for å lufte
og opplyse disse dunkle forestillingene om mannens suverene
førsteplass og kvinnenes underordning? Det er utålelig at
forstokkede menn i skjegg og kjole skal få herje med folk som de
gjør og jeg forventer at Ramadan og andre fornuftige, siviliserte
menn kaster seg med enda større kraft inn i jakten på
konfronterende folkeopplysning skreddersydd for vrange
dogmatiske mannesinn med kalott – og tilhørende forslag til
konstruktive løsninger. Som Ramadan selv sier, vi må aldri gi opp å
få til forandring.
La oss derfor grave litt til i mannlige og kvinnelige energier - med
vekt på de dunkle, emosjonelle aspektene, som er drømmenes
hovedanliggende.
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La meg by på to sex-drømmer – den første kombinerer kontroll og
kåtskap i to akter:
MIN ELDRE HEMMELIGE IVANHOE
Jeg møter ham på offentlig sted. Han tar min hånd – diskret, sier
at jeg aldri må møte ham så andre ser det. Jeg skjønner at han
nærer sterke følelser for meg. Det kommer pressefolk. Han bytter
meningsinnhold midt i setningen og ”lurer” slik pressen til å tro at
vi snakker om noe prosaisk. Toppen Bech kommer forbi akkurat
idet han hvisker til meg at det går rykter om at han er ”Ivanhoe,
den kvinneglade” – og jeg tenker at jeg i alle fall skal fri ham
framistanke om oss to – dytter Toppen bort til ham, som villig
skravler i vei.
Jeg passerer ham – han er i klerk-kostymet sitt og ”alle” er obs
på ham – jeg sier takk for lånet for bilen – og merker at alle
legger merke til at vi kjenner hverandre. Det er en egen spenning
i å røpe litt – å pirre nysgjerrighet. Jeg husker at den lange, blå
kabrioleten står oppe ved NR i Forskningsparken og bestemmer
meg for å hente den. Det er noe jeg skal; hente, gjøre, skrive.
Jeg er dypt tilfreds over min egen navigering.
Vi to er sammen IGJEN. Det er et bilde av ham på veggen. Han er
gammel og hendene er kraftige og lett knoklete. Beina er bleke –
under kjolen; gammelmanns. Min hånd hviler mellom dem. Han
snakker, nærmest taler, til meg om kravene fra det offentlige rom
til kjente personer – nevner Grete Knudsens skam og at ingen vil
høre hennes gitargrep lenger – hvor fort det går å falle – samtidig
tar han meg mellom leggene og klemmer sine egne, lett, mer et
muskeltrykk, mot min hånd. Mens vi snakker alvorlig, snakker
kroppene sitt eget. Språk. Jeg responderer, like lett, ved å røre
ved hans legger – og tenner i hundre. Jeg blir styrtkåt, åpen; det
sprenger i skjødet og vi fortsetter samtalen. Så gjør han et
resolutt grep – rett i skrittet på meg. Det går som det måtte gå.
DEN UNGE FORBUDTE
En ung gutt (mørk blond, ca 18) trekkes uvegerlig mot meg. Det
er gjensidig. Luften er elektrisk. Han holder meg, tett, tett. Jeg
holder ham. Han stryker meg. Vi bryr oss ikke om andre – etter
hvert er vi også alene. Plutselig berører han kjønnet mitt. Jeg er
flau for den lille stripen fra keisersnittet i magehuden min – men
mest kåt. Min hånd rører ved hans lem, utenpå pleddet. Han tar
den ut i all dens velde, WOW, for en stor, flott, lang og vakker
pikk!
Han gnir seg mot meg. Du har en flott pikk, sier jeg. Det er han
som drar, beveger; raskt, hardt – jeg holder bare rundt. Han sier
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hvis du suger den nå så kommer jeg kanskje – eller sier han at da
vil kanskje Bertine Zetlitz også ha den..? Jeg er klar over at
aldersforskjellen gjør det hele umulig, at det er ukonvensjonelt,
farlig, forbudt, nærmest. Likevel er det uavvendelig, naturlig,
sant. Og jeg vet det er her og nå. Ren livskraft.
ER DET FEMININE FARLIG?
Emosjoner er ubevisste – kroppens egen respons på en hendelse
(lyst, sinne, skam etc.), mens følelser er bevissste (vårt bevisste
jeg’s opplevelse av emosjonene).
Kanskje er det derfor – fordi venstre halvdel styrer høyre
kroppsside og vise versa – at Jung og uendelig mange religiøse og
litterære skrifter og praksiser så resolutt ser den venstre siden som
den som peker mot det intuitive, kvinnelige, ubevisste, jordiske,
dunkle – og av og til mot den Onde selv.. Og som kanskje er den
essensielle forklaringen på at vårt mannsdominerte offentlige rom
ikke adresserer det ubevisste – med de katastrofale følger det har.
According to the ritual, stapes must always be
circumambulator to the right, because a leftward movement is
evil. The left, the “sinister” side, is the unconscious side.
Therefore a leftward movement is equivalent to the
movement in the direction of the unconscious.
Carl Gustav Jung129
Husk: En manns ubevisste er feminin av karakter - anima (yoni på
indisk, yin i kinesisk filosofi). Anima ”is as a rule the forth person
(..). She is the dark and dreaded maternal womb (..), which is of an
essentially ambivalent nature.” Det kvinnelige elementet befinner
seg i mørket. Kvinnelig og mannlig er motsatte og forente
prinsipper.130
Forestillingene om det kvinnelige som det dunkle og diabolske
gjennomsyrer hele vår kultur og gjør kvinner usynlige, ja ikke bare
det, men kvinner er noe ”man” for all del må beskytte seg mot.
Dette forekommer åpenlyst (noen muslimer vil ikke ta urene
kvinner i hånden) eller ubevisst (ved å neglisjere, omtale i
paternalistiske vendinger etc.). Jung advarer mot forestillinger om
at venstre-bevegelser (altså bevegelser mot venstre) skulle være
en form for pervertering av hellig tro i den hensikt å erstatte Gud
med ”His Black Majesty”.
129
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Jung; Dreams; The Symbolism of the Mandala, s. 203

Jung, Dreams s. 228 og utover drøfter mannen og treenigheten
som himmelen og kvinnen som det jordiske, dunkle, nærmest onde
– i hvis bevissthet? Hvem har bestemt at det er slik?

140

”But the unconscious has no such blasphemous intentions; it
is only trying to restore the lost Dionysos who is somehow
lacking in modern man (pace Nietzsche!) in the world of
religion.”
Carl Gustav Jung131
Angsten for det ubevisste, det dunkle (og feminine) er tidvis så
sterk at det utløser aggresjon og forakt, særlig i akademiske og
byråkratiske kretser. Æsj, ta-på-hverandre-kurs. Æsj, kaos-piloter
som fokuserer på prosessledelse. Æsj, open space som metode.
Noe så teit som å bruke tid på å tegne eller bruke lego i
organisasjonsutvikling... etc. Motstanden er selvsagt ikke rettet mot
å tegne eller bygge med lego (de som sier dette tegner og bygger
sikkert gjerne sammen med sine barn), men mot å slippe til det
som ikke er forutsigelig, kontrollerbart og ”vanlig”. Egoet vårt,
særlig de mannlige, vet å beskytte seg og beholde makten.
I oldtidens Grekenland, vår sivilisasjons vugge, var kvinnene som
kjent fraværende som selvstendige aktører. Aristoteles slo fast at
kvinner er bærere av en mindreverdig essens, som rett og slett er
en feil fra naturens side. Kvinnen er forbundet med skjønnhet og
forførelse – og det farlige. Artemis (eller Hekate eller Diana), jomfru
og jeger, bærer to ansikter; fruktbarhetens, livets og renhetens
beskytter om dagen og dødbringende trollkvinne om natten. I
hinduistisk og buddhistisk lære bærer også kvinnene to ansikter;
både frelsen og fortapelsen, ikke ulikt Bibelens fortelling om
fristerinnen Eva som forfører og forføres til å spise forbuden frukt.
At mannen er lys og kvinnen mørke synes å være en universelt
etablert ”sannhet”. Mannen er solen, kvinnen månen. Mannen er
hersker, kvinnen slave. Nietzsche forsto vitenskapen som
”kvinnelig”, fordi kunnskapen er farlig og fører forbannelse av
djevelsk karakter med seg. Det er en underlig og sterk myte dette,
at kvinnene har den ”egentlige makten”, noe jeg hører flere og flere
menn i vår tid sutre om også.
Hva slags makt er det kvinnene besitter? Makten til å forføre? Føde?
Til å ta sin frihet tilbake? Er det her hunden ligger begravet; at når
kvinner skaffer seg kunnskap, (deltids)arbeid til lavere betaling og
litt politisk innflytelse, statsfeminisme inkludert, er det ute med
mennenes enevelde? Hvorfor kan ikke mannen da ta natta tilbake,
slik vi gjorde på 70-tallet – bare på et mer intrikat vis? Kanskje vil

131

Jung, Dreams s. 220
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både status og pris for dunkel kunnskap øke – slik det ellers gjør
når mennene erobrer en arena. Vi kan jo drømme!
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.
Edgar Allen Poe "A Dream Within a Dream”

ANIMA OG ANIMUS
Alle menn har en feminin side og vice versa.
Jungs ide om Anima (mannens forestilling om det kvinnelige) og
Animus (kvinnepsykens tilsvarende mannlige prinsipp) er gode
metaforer for faktisk forekommende psykiske krefter, energier som
balanserer og må balanseres, om vi vil. Anima er ifølge. Jung alltid
ung, men erfaren, bærer av hemmelig visdom, forbundet til jord og
vann, med mye makt og en tosidig natur: den rene gudinne og den
forførende heks. Hore og Madonna, that is. En mann gjør lurt i å bli
kjent med sin anima-skygge, ikke minst av hensyn til kvinnene han
omgås, som blir gjenstand for mannens projeksjoner av indre bilder
av arketypen ”kvinne”. Og vice versa. Om kvinners animus er
forsørger, helt, monster, vismann, forfører eller kjærlig venn vil
opplagt prege forventninger og forestillinger i ethvert forhold til en
av motsatt kjønn. Termen animus; animosity, bærer i seg en
fiendtlig kvalitet, mens å animere også betyr å gi liv til, å be-ånde.
Animisme blir brukt om religiøse forestillinger om en besjelet natur
og alle disse variantene stammer fra det latinske ordet for ånd og
sjel; anima.
Min indre Animus er to-delt; det er den høye lyse vakre
tvekjønnede (som korresponderer med menn i sminke, ikledd min
kjole og lignende) og den høye mørke forføreren. Når vepsens
brodd er knekt av mamma og min kjæreste Lars knekker min
fiskestang, er det bilder på mitt forhold til egen Animus, som vil
reflekteres også i forhold. Jeg har en sjelden gang hatt sex med
eget kjønn og drømte at Sebelon ville bytte kjønn med meg. Den
første nedtegnede drømmen i 1987 handler om at jeg klatrer til
topps på et bølgende berg med kvinners hjelp – etter at et planlagt
giftermål mellom en pike og en gutt - i skinnende leppestift - ikke
blir noe av. Den sier sitt om oss kvinner av syttitallet generelt og
om meg spesielt. Og den sier sitt om mannsrollen i vår tid.
Om en kvinne vil spise og ha sex samtidig; er det fordi begge
funksjonene ligger samme sted i – eller er hun en ufin og grådig
hedonist? Fuck me, feed me! Vi vil ta inn, ta imot.. Det er da bedre
enn det Ken Wilber beskriver som det ultimate mannlige valgspråk;
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If you can’t fuck it, kill it! Eller som Natalie Angier sier er
østrogenets tale: Kanskje, kanskje ikke. Typisk kvinnelig?
Når mannen opphisses av vold – og når krig og voldtekt henger
sammen slik det gjør – er det da fordi det er en kjemisk, emosjonell
eller elektronisk forbindelse mellom seksuell erobring og det å legge
under seg? Det frydefulle i det å fange, knulle og mose? Og ligger
den masochistiske kvinnedragningen (se meg, ta meg, hardt, i alle
hull) en naturens måte å match’e denne rasende kåte krigeren på? I
genenes og ikke generalenes tjeneste? Aggresjon og sex hører
sammen. Død og kjærlighet likeså. De negative utslagene av disse
forbindelsene må temmes, og ofte trengs hard lut. I vår tid er de
siviliserende strukturene i sammenbrudd, og volden vil bryte
igjennom på måter vi ikke forventer.
MENNS OG KVINNERS HJERNER
Det fortelles at den tyngste friske hjernen som en kjenner til,
tilhørte en 50 år gammel mann i USA og den veide hele 2049 gram.
Den største kvinnehjernen en vet om, veide 1565 gram. Den
tilhørte en kvinnelig morder. Den letteste normale hjerne som er
registrert, veide 1096 gram og tilhørte en kvinne.
Det er forøvrig ingen sammenheng mellom intelligens og
størrelse.132
Simon Baron-Cohen sier om kjønnsforskjeller at kvinnehjernen er
hard-wired for empati, mens mannhjernen er kodet for å forstå og
bygge systemer.133
Mange kvinnehjerner er mannehjerner og omvendt, bare så det er
sagt. The Conceptual Age, sier Pink134, krever androgyne hjerner;
VOT-HOTs som hengir seg til lek, spill og glede. Kanskje utvikler
hjernene vår seg i retning androgynitet. Mange av mine drømmer
omhandler kjønn i mange varianter, dverger, små menn, to-og-enhalv-meter-menn, hermafroditter, menn i kjoler og leppestift,
kvinner som er seksuelt aggressive etc. Det er også ofte scener
med flere enn en mann, noen ganger fordi jeg elsker flere, andre
ganger fordi jeg ikke klarer å velge. Som regel blir jeg erobret, jeg
tar sjelden initiativet først. Trekanter, grupper, sex i åpne rom med
flere – mulighetene er legio. Kanskje er det et bilde på vår tid, hvor
prevensjon hindrer avkom, skilsmisse en blitt en vane og dating et
tidsfordriv. Dette er et stort savn og et tap – i alle fall for meg. Den
ene, den rette, den utvalgte, den som gjør at vi blir til ett, slik vår
plass i universet er ment, er forsvunnet. Jeg lengter – og leter.
132

Hentet fra info om hjernen under studieguiden, hvor det forøvrig
ikke fins ett ord om drøm
http://www.studieguiden.no/index.php?lang=nor&page=vocapublic
&selunder=14&selhoved=7
133
s. 1 i boken The Essencial Difference, 2003
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Daniel H. Pink: A Whole New Mind, oversatt til 20 språk, se mer her:
http://www.danpink.com/whole-new-mind
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Både i søvne og i våken tilstand. Å VILLE og å VELGE betyr å satse
og å velge bort andre. Men hva slags menn er det vi kvinner vil ha?
Empatiske, omsorgsfulle, forførende, sterke, krevende, matlagende,
myndige, sanselige, myke råskinn.. Nei, det er ikke lett, særlig ikke
for mennene.
Det er tydelig at både den sovende og våkne bevisstheten lurer på
hva som skjer med oss i en tid hvor isbjørner blir hermafroditter og
hele bydeler i metropolene er homofile/lesbiske mens muslimske
fundamentalister vil halshugge dem som truer den bestående
orden. Østrogen i drikkevannet kan gi mennene andre attributter.
Selvforelskelse kan være en annen grunn til at vi vil pare oss med
eget kjønn. Eller rett og slett trangen til variasjon i en tid hvor sex
er en kjærlighetsløs fritidsaktivitet. At det er nok mennesker på en
såret klode kan være en grunn til at vi begynner å elske dem vi ikke
kan formere oss med. Men nå vil jo også de homofile ha barn, snart
implanterer homofile menn livmødre i stedet for å bruke
surrogatmødre; eller kanskje vil hele reproduksjonen outsources til
bioteknologiske klekkerier med full kontroll både på gendesign og
optimalisering av vekstbetingelser for nye liv.
Etter mitt skjønn er det en overvurdering av datamaskinens
potensial når for eksempel strong AI-teoretikere135 sier at
bevisstheten er direkte sammenlignbar med et dataprogram og
hjernen med en datamaskin. Vi trenger særlig den kunnskapen som
bedre fanger og forstår de dype, skapende, integrerende
prosessene som foregår inni skallen på oss alle, hele tiden, natt og
dag, i individuelt og kollektivt designede felt.
ADAM OG EVA – OG CORPUS COLOSSUM
For noen år siden satt jeg klistret foran en gammel TV og så
programmet Genographic (IBM/National Geographic). Alle stammer
ifølge. dette prosjektet fra en mann i Afrika som levde for 60-80
000 år siden. Men ur-Eva levde faktisk tidligere enn denne
Adam'en, kanskje så mye som for 150-170 000 år siden. Det er
naturlig å forestille seg at det må ha vært en og annen Adam der
for at vi skulle være her nå, men at stam-moren vår er mye eldre
enn stam-faren vår, er da vitterlig et funn å ta med seg når
helhetsbilder skal tegnes. Særlig hvis hjernestørrelsen har
betydning for intelligensen, noe den visstnok ikke har. Det er
mengden av grå masse som er avgjørende, men den hvite har også
en viss betydning for kapasiteten. Og mennenes veier som kjent
mer enn vår.
Det er underlig å lese en intelligent kvinnelig akademiker (som jeg
velger å la forbli anonym) skrive faglige bidrag inneholdende
setninger som "om det virkelig var slik at corpus colossum hos
kvinner var større enn hos menn…" (sic).
135

Artificial Intelligence

144
Hjernen har to halvdeler som arbeider i harmoni med hverandre
gjennom corpus collosum (som består av 300 millioner aktive
hjerneceller/ neuroner). Corpus colossum formidler millioner av
beskjeder mellom høyre og venstre hjernehalvdel hvert sekund.
Corpus Colossum er et tykt bånd av hvitt vev (nervefiber) som
ligger nedenfor de to hjernehalvdelene og binder dem sammen. Det
er også et faktum at Corpus Colossum er større hos kvinner enn hos
menn.
Jeg bruker dette eksempelet for å illustrere at det ikke er grenser
for vår innbilningskraft, evne til fortrenging eller uvilje til å erkjenne
at noen deler av virkeligheten virkelig er virkelig. Dette er et stort
hinder også når vi skal forstå og hjelpe hverandre til likeverd og
gode liv. Noen destruktive komponenter kan være umulig å
korrigere. Noen forskjeller kan ikke dekonstrueres og rekonstrueres
i vårt bilde. Det fins biologiske fakta; og kjemi og fysikk forhandler
ikke med våre selvgode hjerner for eksempel i klimaspørsmålet.
Noe ER - og trangen til å finne opp verden i vårt eget bilde hindrer
oss i å se essensen i våre begrensninger, som kanskje krever en
helt annen tilnærming i retning toleranse, ydmykhet, beskyttelse og
beherskelse. Å øve oss i å hengi oss til drømmen og ønske den
velkommen er god mental praxis i denne retningen. Det fins mer
mellom ørene enn mellom himmel og jord! Og sjeler elsker å bli
våte, å bade, slik bølge- og drukningsdrømmen jeg beskriver et
annet sted avstedkom en følelse av velvære og fornyelse.
Men nå har jeg lest om et apparat som kan stimulere vagus-nerven
i nakken fra utsiden slik at cortex'en kan reprogrammeres fra
utsiden. Sammen med noen testosteron-shots skal du se at damer
kan bli like aktive, aggressive, ledende, krigende og erobrende som
menn i snitt. Og DA har vi vel likestilling…?
”Når en menneskehjerne blir utvidet med en ny tanke,
skrumper den aldri mer inn til sin opprinnelige form.”
Oliver Wendell Holmes. Amerikansk forfatter
KJØNN - EN KONSTRUKSJON?
Kjønn og klasse har vært sentrale kategorier som har definert
mennesker til nå. Kanskje er vi i ferd med å overskride den slags
begrensende konstruksjoner, slik at vi blir til noe-helt-annet-enndet-vi-kjenner.
Selv er jeg en slags forskjellsfeminist, som gremmes over
kjønnsforskere som presterer titler som ”Om konstruksjonen av
begrepet kvitheit” når de skal melde noe viktig om livet til kvinner
med innvandrerbakgrunn i Norge. Hudfarge betyr ikke mye for
karakteren til et menneske, men det er da vitterlig et kjennetegn,
slik kjønn er det.
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Den franske forfatteren, feministen, filosofen og maoisten Simone
Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir har levert vesentlige
bidrag til vår forståelse både av kjønn, eksistensialisme, filosofi og
politikk. Likevel slo det meg, da jeg leste Det annet kjønn136 på nytt
for noen år siden, at hun var lykkelig uvitende om vår tids utvidede
og detaljerte kunnskap om biologi og menneskehjerner. Og det var
kanskje bra for oss; Det annet kjønn er selve feminist-bibelen som
vi ikke ville ha vært foruten.
Gjennom Det annet kjønn brukes begrepene transcendens (knyttet
til det mannlige prinsipp) og immanens (det kvinnelige) – ikke ulikt
begrepsparene yin/yang og anima/animus. Simone de Beauvoir
sammenligner misforholdet mellom menns og kvinners posisjon
med det mellom vasallen (kvinnen) og lensherren (mannen). Hun
ser ikke noe naturbestemt i dette og insisterer på at det er
kulturelle forhold som produserer og reproduserer denne for
kvinnen undertrykkende posisjonen. Kvinner i dag kjemper like mye
som før, om enn på andre måter, for å finne en balanse mellom vår
seksuelle, personlige væren og våre profesjonelle liv. Kvinner blir
fortsatt definert som Den Andre og som det svake kjønn, selv om
en reke menn har startet kampen om offerrollen i de senere år.
Simone de Beauvoir benektet ikke at vi er ”kjønnede” vesener og
hevder at kvinners femininitet er en del av vår menneskelighet.
137
Likevel strevde hun med å formulere denne balansen mellom
forskjeller og likheter, mellom biologi og kultur. Den kanskje mest
kjente formuleringen The Second Sex er:
One is not born, but rather becomes, a woman.
Simone de Beauvoir
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Noe mer kontroversielt blir budskapet til forfatteren og feministen
Elisabeth Badinter139, også i den franske kulturkonstruktivismediskursen, når hun sier at dagens menn er umodne og fortapte i sin
egen identitetskrise. Hun angriper feminister for masochisme og for
å bidra til kvinners offerrolle, betviler at morsinstinktet fins og
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Simone de Beauvoir : Le deuxième sexe 1949; Det annet kjønn.
Forkortet utgave på norsk kom på Pax forlag 1970. Fullstendig
oversettelse Pax forlag 2002. ISBN 9788273505231
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"Man is a sexed human being; woman is a complete individual,
and equal to the male, only if she too is a sexed human being.
Renouncing her femininity means renouncing part of her humanity,"
http://bnreview.barnesandnoble.com/t5/Reviews-Essays/TheSecond-Sex/ba-p/2417
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Parshley's oversettelse
139
Elisabeth Badinther: XY - Hva er en mann? Tiden Norsk Forlag
1995
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forutser mannlig graviditet. Menn har alltid vært redd for kvinner og
særlig deres seksualitet. Vi frigjorte kvinner har nærmest kastrert
mannen – samtidig som masochisme er en del av vår seksuelle
drivkraft, sier hun. Er det rart at menn blir forvirret? Og at det
avstedkommer identitetskrise når kvinner både føder barn og
forsørger seg selv?
Badinters kamp for kvinners rett til frihet, egen seksualitet og
yrkesliv er både beunderet og utskjelt i Frankrike. Damen nekter å
bøye seg for naturen; da ville vi bare være hunn-sjimpanser, som
hun formulerer det. I 2010 angriper hun ”den hellige reaksjonære
alliansen” mellom grønne politikere, ammende militante aktivister,
tilbake-til-naturen-feminister og barnepsykologer som vil gjøre
franske kvinner til slaver av “green fads” som gjenbruk av bleier og
hjemmelaget, organisk dyrket mat.140
“Between the protection of trees and the liberty of women, my
choice is clear,” sier hun i et intervju med Times Online.141
Selv er jeg tilhenger av mest mulig brystmelk og minst mulig
melkepulver til spebarn. Og det er neppe noen trussel i en
hjemmelaget grønnsakpuré med økologiske ingredienser mot min
eksistens som fri kvinne. I min verden lar økologisk bevissthet seg
kombinere med feminismens ønsker om frihet for begge kjønn til
både å være foreldre, drikke rødvin, jobbe for mye og være revet
mellom omsorgsoppgaver og jobb. Obs? Du hører selv at hun har et
poeng når hun sier at kvinner og særlig mammaer er under mer
press enn godt er fortsatt. Og at noe (mer) må gjøres. Problemet er
jo ikke at det er for få barn på denne kloden. Det er imidlertid for
lite mammaenergier i våre tekno-, finans- og konsumdrevne liv. De
som vil prioritere jobb, reiser og party kan jo velge ikke å få barn.
Det er min oppriktige mening at barnas rettigheter og lykke er for
lite, ikke for mye, prioritert.
De som tror at moderskapet er en ren konstruksjon, at navlestreng
og pupp er ugyldige størrelser og at menn og kvinner er like er i
utakt med naturen. Naturen fins fortsatt, selv om det ikke fins noen
naturlig måte å redde den på lenger. Visst er vi ikke
sjimpansemødre; vi er menneskemødre med ansvar for de barna vi
setter til verden, helst sammen med fedrene, våre venner, kolleger
og storsamfunnet. Her er det mye ugjort og foreløpig er det barna
og ikke kvinnene som er der største taperne. Det er fortsatt naturlig
å få barn og Badinters råd til kvinner om å være kvinne først og
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Elisabeth Badinter Conflit, la Femme et la Mere (Conflict, the
Woman and the Mother), 2010
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http://women.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/women/article70
70165.ece
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mor etterpå, i prioritert rekkefølge, lover ikke godt verken for
kvinner eller barn.
Naturen er både skjønn og fæl, både livgivende og dødbringende –
og i min alder må den bekjempes med alle metoder, men også
møtes med ydmykhet og takk når dødens stund inntreffer. Kall meg
gjerne essensialist for enkelhets skyld og betrakt meg for all del
som en som har gått glipp av en etappe av moderne dannelse og
(de)konstruktivistisk fransk erkjennelsesteori, men det får stå sin
prøve. Jeg er slett ikke fremmed for at naturen kan omskapes og
bekjempes, men det forutsetter at vi ikke fornekter opplagte
naturlige fakta. Vi er produkter av natur samtidig som vi skaper oss
selv i en kulturell koreografi i stadig endring.
OM Å SE KREATIVE MENN PÅ 8. MARS - MED MANNELINSER
01.04.10; 06:32
Det er 8. mars. Rebekka og jeg skal være sammen, men det blir
ikke tid til den invitasjonen og lunchen vi hadde ønsket. Klokka er
allerede to. Vi går på Blitzhuset. Kanskje er det slik at jeg er med
henne på Blitzhuset. Jeg ser en ung kvinne, selvhevdende, som
rakker ned på og dømmer andre. Senere fordømmer Rebekka
denne jenta. Etter hvert ser jeg Rebekka bonde med flere; hun
organiserer, leder, snakker.. etter hvert fordyper hun seg i lengre
samtaler med en engelsktalende ung kvinne (som Claire?) – noe
hun mestrer bedre enn de fleste. Jeg er stolt av henne.
Jeg går videre- Jeg spør en mann om å få låne hans linser. Dette
er et adult grown up aktivitetshus – og jeg er bestemt på bare å
observere, ikke lede, denne dagen.
Jeg har tatt av meg på overkroppen. Har pappas un(n)ikker på,
de hvite, lange i makko med små hull i av lang tids bruk og som
jeg elsker, og bukseseler. Når jeg reiser meg for å hente noe å
drikke, roper flere ved et kvinnebord til meg, klapper de litt også?
– Gatejentene, flere andre – er det begeistring eller mobbing? Jeg
tar selene over brystvortene og tenker at det er jo 8. mars, og lar
det stå til.
Anne Kathrine Slungaard kommer inn. Noen sier at hun har
bestemte ferdigheter – som hun ikke vet at andre vet om – og
som hun muligens heller ikke vedkjenner seg selv – hun rødmer
slik at hun blir helt lilla og et øyeblikk transformerer hun til Anne
Grosvold; jeg klemmer henne, roer henne, sier alt er ok og tenker
hva har vi kvinnenettverk til..?
Inne i adulteriet har mannen som lånte meg sine linser tatt ordet i
en debatt hvor innleggene danses. Han hadde advart meg; dette
er kompliserte aktiviteter. Han sjonglerer med lemmer og lår og
en serie faguttrykk på fransk, mens han understreker nyanser og
finesser i bevegelsene – og mestringen. Han er en blanding av
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Erik Ekholt og Olav Høgetveit. Spinnvill utagerende seriøs
selvhevdende hemningsløs – og spennende. Her liker jeg meg. En
fra Blitz kommer innom og sier – er du her også? Det er ingen
bebreidelse i kommentaren, men heller ingen anerkjennelse. Bare
et tørt faktum. Det er det da også. Her er jeg og studerer kreative
avanserte menn på 8. mars. Because I like it.
Om et bilde er verdt tusen ord, så kan dans, fordi det er bevegelse,
være verdt ti tusen, sier Twyla Tharp142. Kreativitet er først og
fremst vane og rutine, sier hun også; mer hardt arbeid enn medfødt
genialitet. Om vi vil skape og omskape oss selv og våre omgivelser
er det ingen vei utenom å varme opp, øve, strekke seg, tåle
smerten langs alle grenser, tåle repetisjonen og kjedsomheten; kort
sagt arbeide hardt og disiplinert. Det gjelder også vårt eget
evigvarende emosjonelle arbeid med å forstå oss selv og andre
gjennom drøm. Det er tid for å utfordre og forvandle både urgamle
fortellinger og gammelfeministiske stereotypier av nyere tid om
menn – og kvinner.
Søndag 18.04; 05:35
En lang, greit utseende mann midt i førtiårene sier til meg at jeg
egentlig higer etter å bli styrt og kontrollert, at jeg trenger en fast
hånd og styring. Dette er noe han vet. Jeg kjenner i ett
emosjonelt streif, bare i løpet av små sekunder, på alle mine
oppriktige ønsker om hengivelse, om å bli sett, beskyttet,
korrigert på kjærlig vis; min lengsel etter en voksen, ærlig,
intelligent og sensitiv sterk mann som tør møte meg - med all den
lidenskap og dypdykk et sant møte innebærer. I samme sekund
som alle disse paradoksale lengslene etter å forene frihet og
forening, ærlighet og lojalitet, forelskelse og forpliktelse, opprør
og lyttende lydighet farer gjennom emo-kroppen, kjenner jeg
også på at det ikke gjelder denne mannen. Han sitter henslengt i
en sky av ignoranse, stereotyp stupid selvfølelse og macho
maktarroganse når han på sitt sersjantvis slår fast at det er han
som setter grensene og jeg som skal innordne meg. NEI, sier jeg,
slik er det ikke. Jeg underordner meg IKKE deg. Da vil jeg heller
DØ.
Massekommunikasjon, kunnskapseksplosjon, sekularisering,
mobilitet, urbanisering og ressursknapphet vil sette i gang
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naturlige, materielle og mentale kriger med kjønns- og
kulturdimensjoner på måter vi ikke ser for oss ennå. Både menn og
kvinner som vil overleve vil måtte tenke over hvordan vi skal forstå
hverandre, redefinere roller og samhandle. Selv frykter jeg at jeg
blir drept i en sikkerhetskontroll av en mann i uniform godt hjulpet
av en kvinne i uniform. Eller rettere; det er den muligheten
drømmen viser meg. Jeg er for trassig, for konfronterende og for
provoserende i møte med fordummet makt. Det må jeg slutte med.
I tiden som kommer skal jeg bruke tid med menn som vil endre
mye ved å gjøre lite og som vil lære meg noe om ninja-krigføring og
smarte strategier. Da kan jeg hengi meg og villig la meg bruke,
kontrollere og styre – i tillit. Jeg vil ledes og veiledes og samarbeide
med mennesker som ser meg, tåler meg, inspirerer meg og vil meg
vel. Det må da være mulig?
DEN SPIRITUELLE DIMENSJONEN
Clarissa Pinkola Estés er en Jungiansk psykoanalytiker og poet som
gir næringsrik mat til sultne og søkende sjeler av begge kjønn i vår
tid. Estés er vokst opp hos cantadoras (keepers of the old stories),
og boken Bedtime stories143 lærer oss å stryke bort dagens
problemer og forberede nattens drømmer gjennom fortellinger.
Villkvinnen, den kvinnelige urtypen, er temaet i boken Kvinner som
løper med ulver144, oversatt til 33 språk. Villkvinnen bærer alt en
kvinne trenger å være og vite; myter og drømmer, ord og sanger,
tegn og symboler. Ut fra Jungs psykologi og muntlig
fortellertradisjon er Villkvinnen den kvinnelige sjel, men ifølge.
Estés er hun mer enn det: Hun er kvinnelighetens kilde. Hver og en
av oss får en glødende celle fra henne med alle de instinkter og all
den viten vi trenger i livet. I Kvinner som løper med ulver viser hun
hvordan kvinnens vitalitet kan gjenoppvekkes ved hjelp av det hun
kaller «psykisk-arkeologiske utgravninger» i de dypeste lagene av
underbevisstheten.145 I essayet "Massacre of the Dreamers" drøfter
Estés hvordan menneskene sårer jorda og dyrene og minner oss om
at vi ikke eksisterer atskilt fra naturen:
"The wounding of land and creatures reaches to the dream
world... and beyond it to impoverish the dreamers as well. Yet
143

Clarissa Pinkola Estés: Bedtime Stories: A Unique Guided
Relaxation Program for Falling Asleep and Entering the World of
Dreams
144
Clarissa Pinkola Estés: Kvinner som løper med ulver- myter og
fortellinger om villkvinne-arketypen; oversatt av Anne-Marie Smith
145
Lydboken The Beginner's Guide to Dream Interpretation kan
lasts ned på Amazon - http://www.amazon.com/Beginners-GuideDream-Interpretation/dp/1591790484/ref=ntt_at_ep_dpt_3

150
there is still time to intervene... but the time is right this
instant..."
Den gudbenådede forfatteren Margaret Atwood’s “Dreams of the
Animals”146 undersøker dyredrømmers natur og tvinger leseren til å
reflektere på nytt over hva det egentlig er som skiller dyr og
mennesker.
Sometimes the animals dream of evil
in the form of soap and metal
but mostly the animals dream
of other animals.
There are exceptions:
the silver fox in the roadside zoo
dreams of digging out
and of baby foxes, their necks bitten
"God is a metaphor for a mystery that absolutely transcends
all human categories of thought".
Joseph Campbell
Både jødedommen og i stor grad kristendommen og islam er
profetiske trosretninger basert på guddommelige åpenbaringer.
Kjellaug Orvik skriver i en insisterende og annerledes bok147 om
hvordan Gud viser seg som lys i drømmer og visjoner i kristen
tradisjon; om varseldrømmer, engler og profeter.
Kramer148 beskriver Lailatal-Miraj, profeten Muhammeds natt-reiser
til drømmenes rike, beskrevet i Koranen.
Ken Wilbers elegante og holistiske integrale teori gir oss modeller til
å forstå og sortere de store spørsmålene i våre liv. Jeg anbefaler et
besøk på hans nettside; http://www.kenwilber.com 149.
I april 2010 skriver han:
There is a God living in you, which is the same God that lives
in me. God is looking through both of our eyes, gazing at Her
own ubiquitous splendor. There is nothing that
is not God. Everything is God.
Which means, in a very real sense, that you are God.150
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Filosofen Nietzsche proklamerte Guds død ("Gud er død"
forekommer i flere av Nietzsches tekster og er sannsynligvis det
mest siterte av hans utsagn), økonomen Marx slo fast at religion er
opium for folket ("Religion is the opiate of the people"), Darwin
utviklet i sin evolusjonsteori andre forklaringer enn Bibelen på
skaperverket, psykoanalytikeren Freud drepte urfaderen og biolog
Richard Dawkins sier i The God Delusion151 at eksistensen av en
overnaturlig skaper er umulig og at personlig religiøs tro er en
vrangforestilling som kan motbevises vitenskapelig - og som til
overmål kan være en dødelig delusion.
På tross av denne iherdige innsatsen for å fjerne religion og
gudsforestillinger fra menneskenes sinn og liv, er gud fortsatt
levende til stede i mange varianter over alt på kloden.
Her er to glimt fra egne drømmer (juni 2009) med Wilber-religiøst
tilsnitt:
Korset ble tegnet horisontalt i natt – først i solid sort, så i rosa.
Jeg organiserer mennesker. Forrige natt var det en liten pike som
gjenkjente meg med voldsom glede, hun fikk nesten ikke puste
av opphisselse da hun gjenkjente meg.
Igjen kommer denne meldingen om å bonde med barnet (bli som
barn) og å kombinere mannlig og kvinnelig (korset kan leses som
det immanente horisontale i kobling med det transcendente
vertikale; sort og rosa kan leses som macho- og femi-koloritter).
Den lille piken gir meg dyp glede; hun er at aspekt av mitt sanne,
skapende jeg – som fikk være seg selv under Melbu-festivalen om
integrasjon rett før denne drømmen i 2009 – og som lyktes med
det. Jeg vet mer om hva jeg er god for, hva jeg står for – og at ”å
bli som barn igjen” er en meget god beskrivelse av forutsetningene
for kreativitet. Re-lig-ion er også et greit ord. Jeg knytter meg til –
IGJEN. Til Fosen og Fevåg, mitt hjem. Omveien – selve reisen – ville
jeg aldri unnvære.
Jeg organiserer mennesker, megler mellom guder og ulike
religioner. Jeg jobber ut fra biopsykologiske perspektiver.
Det er ikke mitt fokus å forstå drømmenes fulle betydning for våre
spirituelle og religiøse liv; det har jeg ikke nok kunnskap om eller
erfaring med. Lysdrømmer, klardrømmer, profetiske drømmer og
direkte gudstale lar jeg derfor ligge.
Det er likevel interessant å merke seg at det er med hjertet både
Muhammed og Salomo mottar stor visdom: Når Muhammed møter
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Allah på hans trone i et strålende lys som ikke kan beskrives med
ord, rapporterer han:
”..so with my heart I began to look at what I had been looking
at with my eyes”152.
Salomos berømte drøm beskrives slik i 1. Kongebok:
”Så gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk
og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette
folket, så stort som det er?»
Herren syntes godt om Salomos bønn. Og Gud sa til ham:
«Siden du bad om dette og ikke om et langt liv eller rikdom
eller at dine fiender skulle dø, men bad om forstand til å
skjønne hva som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om.
Jeg vil gi deg et hjerte som er så vist og forstandig at din like
aldri før har vært og heller ikke skal komme siden.”153
Drømmer om kollaps og destruksjon er mer vanlige rett før kvinners
menstruasjon, skriver Dr. Robert Van De Castle, professor med mer
enn 40 års drømforskning bak seg, i den lesverdige og informative
boken Our Dreaming Mind.154 Ett vittig men talende lite funn i en
sammenlignende studie av 500 kvinnelige og 500 mannlige
drømmer er at kvinner refererer til juveler 29 ganger, mens menn
nøyer seg med 5, mens håndholdte våpen var referert til 10 ganger
av kvinner og 38 ganger av menn. Hundrevis av andre drøm-bilder
er tilsvarende indekserte og fortolket.
Mer interessante er hans refleksjoner rundt kvinners månerelaterte
mens- og drømsykluser.155 Han observerer at kvinner tvinges til å
observere egne kompliserte endringer i hormonnivåer. Det er som
om kvinner er programmerte av naturen til å stå ansikt til ansikt
med alle sine eksistensielle og fysiske ”bipolariteter” i drømme –
noe som i sin tur gir kvinner større forutsetning for å utvikle mer
balanserte og harmoniske perspektiver på våre intrapersonlige,
interpersonlige og transpersonlige riker. På tross av ebbe og flo i
kvinners hormonelle bevegelser, eller kanskje nettopp av den
grunn, får kvinner et unikt utgangspunkt til å speile kreftene og
balansen i naturen slik de egentlig er - om vi lar naturen folde seg
ut uten å blokkere og kontrollere disse kreftene.
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I boka Goddess Within: A Guide to the Eternal Myths that Shape
Women's Lives156 argumenterer gestalt- og Jung-psykologene
Jennifer Barker Woolger og Roger J. Woolger for at gamle
mytologiers gudinner representerer evige feminine kvaliteter som
vår syke, voldelige og forurensede kultur trenger å løfte frem og
ære. De viser til Hopi-indienarnes begrep Koyaanisqatsi, som betyr
"crazy life, life in turmoil, life out of balance, life disintegrating, a
state of life that calls for another way of living"157 når de beskriver
vår samtid. Vi mangler alle den feminine dimensjonen i våre
spirituelle og psykologiske liv, hevder de to; den dype og mystiske
opplevelsen av å være forbundet med jorden og de kreftene som
utgjør vår alles Store Mor.
Fullmånenatt til 19.01.2011; 05:30
Tre høye men står sammen med meg; de er alle av den skapende
og intelligente typen. Jeg bærer en rød kjole, som sitter farlig tett
til kroppen, til tross for mine modne former. De tre mennene
berømmer meg for mitt mot og stemningen er selvironisk, varm
og munter. Kanskje vi skulle skaffe oss slike kjoler også! sier den
ene.
Jeg viser min bare høyre overarms muskler mens jeg ler og nyter
dette lille øyeblikket av fellesskap og ansvarsløs fryd; men så
husker jeg forrige natts drøm og blir dypt beveget, nesten
alvorlig, og avbryter lekepraten og sier; i natt hadde jeg en
uvanlig vakker drøm, Jeg ble strøket ømt på baken av kjærlige
hender. Alle tre forstår straks at jeg har hatt en vidunderlig
drøm, kanskje er det nettopp derfor jeg kan tåle den røde kjolen?
Jeg våkner med den type lykkefølelse bare dyp identifikasjon med
det som er mer-enn-meg kan forårsake; den befriende lette
treenigheten i tre vise menns form, min egen pasjon og kraft
manifestert som rød kjole og solide muskler, og sist; den befriende
sensasjonen som følger av den usynlige håndens berøring, som en
form av erindring om en sanselig drøm i drømmen; hvis hånd var
det? En engels? En elskers? De tre mennene undrer seg samstemt
med meg.
Jeg føler jeg har gjennomgått en rituell renselse, passert en indre
dørstokk og fått et glimt av et annet univers enn det som er dagens
gjennomgangstema i disse Maria Amelie– tider i januar i 2011.
Kanskje denne drømmen nettopp illustrerer nåden i det
guddommelige klappet bak, som er grunnet i dyp humanisme og
identifikasjon med den Andre med stor A ag de dypere prinsippene
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for det å være sivilisert mennesker av samme art på en jordklode
som sliter. Likevel tilhører denne erfaringen en sfære bortenfor
politikkens prosaiske prat og teknokrat-byråkraters reduksjon av
mennesker til numre i køer som skal behandles likt og helst kastes
ut.
Jeg har fått kjenne denne dype, kjærlige kraften som omfatter oss
alle; denne dype, rike, vitale kilden til liv og sammenheng som byr
oss å ikke gi opp, den samme kraften, tror jeg, som ble forløst som
kollektiv emosjonell bevegelse i brede lag av folket i Ameli-saken.
Det er de menneskene som ikke er helt perfekte som tiltrekker seg
vår kjærlighet. Kanskje er det det Thomas Mann i Tonio Kröger
kaller ”erotisk ironi”, kjærligheten til det du dreper med din
analytiske og det Anne Holt kaller det teknokratisk-politiske mangel
på gangsyn som enkelte har gått i bresjen for. Jens Stoltenberg var
nok ikke en av de tre mennene i min drøm. Selv menn som snakker
med englers munn, men mangler den dype menneskelige godheten
og humoren mister taket i nestekjærlighetens kraft. Den politikk og
den politiker som mangler kjærlighet og dyp medfølelse, kommer
på ett eller annet tidspunkt i konflikt med menneskenes behov.
En enkel fortelling om et ungt menneskes strev, kamp, lidelse og
lyst til å bo sammen med oss berører mange fordi det er
fortellingen om vår egen ungdom og all ungdoms kamp for å nå
frem til den de virkelig er – og fellesskapet.
Moyers158 sier at det vi mennesker har til felles er åpenbart i myter.
Myter er fortellinger om vårt strev for å utvikle oss og komme dit vi
vil. Vi trenger å fortelle vår historie – og forstå den. Sjelen trenger
myter for å bringe oss fra livet og inn i døden igjen.
Jeg takker i begeistret ydmykhet for nettopp denne følelsen denne
fullmånenatten som lot meg kjenne evigheten i form av ømme strøk
på rumpa mens jeg lekte ømme leker med tre menn. Jeg tror
betegnelser som mystisk erfaring og møte med kjærlighetens kilde
kan være dekkende.
”The ultimate mystical goal is to be united with one’s god”,
sier Joseph Campbell i kapittelet Masks of Eternity159, som forteller
at mens han i en samling snakket om å leve ut “the sense of Christ
in you” snudde en prest i publikum seg til kvinnen ved sin side og
hvisket; ”det er blasfemi”.
Ikke det at jeg tror jeg er en Kristus fordi jeg blir klappet på rumpa
av en engel i drømme– eller var det en elsker? Men jeg kjenner
med hver fiber at jeg har vært i kontakt med kjærlighetskilden, den
som forener alle levende skapninger og som vi ikke må miste
følingen med. Det er hva jeg vil kalle en religiøs opplevelse, religion
er å knytte seg tilbake til igjen; religio; linked back, det connecting
link som så ofte dessverre er the missing link, særlig i dagens
offentlige diskurs. Denne drømmen rommer erindringen om at det
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fins en dimensjon bortenfor lidelse, naturkatastrofer, kjønnskamp,
aldring og babelsk forvirring; en kraft som er uendelig varm,
inkluderende, lys, munter og full av nærende kjærlighet som kan
tillate oss å elske andre og oss selv, på tross av at vi ikke er
perfekte.

HJERTETS INTELLIGENS
Drømmer har sjelden enkle forklaringer, selv om det kan være et
eksakt fagfelt å tolke dem, både egne og andres. Noen urfolk
drømmer sammen som forberedelse til seremonier og som del av
ritualer. I deres bevissthet er det hjertet som drømmer, og det må
bygges broer mellom hjertet og sinnet, mellom det følte og det
tenkte. Jung sier at å tolke drømmer krever psykologisk empati,
koordinasjonsevne, intuisjon, kunnskap om verden og menneskene
og fremfor alt en spesiell ”canniness”, basert på en bred forståelse,
men også på en helt spesiell hjertets intelligens, ”intelligence du
coeur”.160
Naturen selv, eller skaperen om du vil, snakker til sine skapninger i
drømmene. Derfor sier noen at drømmer er gudenes tale, mens
Freud bruker begrepet kongeveien til bevissthet (i norsk
oversettelse), jeg kaller det dronningveien, VIA REGIA. Uten
drømmer, intet liv. Om du husker dem eller ikke er ikke det
avgjørende; det avgjørende er at drømmene er dype biologiske
prosesser som er en naturlig og nødvendig del av livet selv – og
som har meldinger og informasjon til oss som vi i vår dårskap og
vårt overmot tillater oss å neglisjere, latterliggjøre og tabuisere. Det
straffer seg for en kultur.

I CHING, FORVANDLING, KJØNN OG DRØM
I I CHING (eller Yi Jing), forvandlingens eller forandringens bok, har
kineserne utviklet et enkelt, men komplekst system for å konsultere
skjebne og fremtid. Tekstene bærer i seg dyp forståelse for tid, rom
160
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og universelle krefter med røtter tusener av år tilbake. Boken er
den mest respekterte i kinesisk historie og har eksistert fra før
europeiske språk fantes. Både konfutsianere og taoister har vært
flittige brukere og ivrige tilhengere av I Ching. Ching betyr klassisk
bok; og det fins flere kinesiske ching, som Sangenes bok og
Historiens bok. Fortellingen om I Chings historie og tilblivelse krever
en bok i seg selv. For eget vedkommende har jeg brukt I Ching
(dansk oversettelse med kinesisk håndbrodert silkeomslag161 og
antikke kinesiske mynter som redskap) siden midten av 80-tallet og
vil oppsummere min erfaring med følgende ord:
Relevans og resonans.
Det er på dette punktet I Ching har mye til felles med drømmer, og
det er min begrunnelse både for å bruke metoden, omtale den (ca.
50 ganger i denne teksten) og å gå litt dypere inn i hva I Ching kan
bidra med til vår selvforståelse generelt og via drøm spesielt.
I Chings svar er aldri enkle, har alltid rom for fortolkning og gir
stimulans for refleksjon, på samme måte som drømmer. Jeg tror
boken adresserer de sidene ved menneskenes liv som dreier seg om
emosjoner, relasjoner, begjær, makt, dannelse, manøvrering og
dypere strategier knyttet til naturens krefter, slik drømmer gjør.
Hver av oss er et lite individ som prøver å navigere i et kosmos i
stadig skapelse og utvikling.
I Ching er et redskap og en kilde til innsikt som aldri slutter å
forbløffe. Tekstene må forstås ut fra konteksten de ble til i og
anvendes i vår egen kontekst; om denne forståelsen mangler, vil
”lesing” av I Ching neppe være særlig fruktbar.
I CHING er en lenge oversett, men viktig kinesisk tekst av relevans
også for foresight (fremsyn), særlig i systemdynamisk perspektiv.
Boken er blitt (mis)forstått som en spådomsbok med overtroiske
undertoner hvis hensikt ikke bare er å forstå, men også kontrollere
fremtiden. Noe kan skyldes at kineserne ikke bruker ord, men
abstrakte ideogrammer, som kombinerer logiske med estetiske
kvaliteter. I Chings form er hexagrammet med 6 linjer, 64
hexagrammer i alt. Disse er ikke symboler, men en slags
øyeblikksrøntgen i animert slow-motion av spørsmålet som
utforskes, slett ikke ulikt drømmenes språk.
REFLEKSJONS- OG BESLUTNINGS-STØTTE
I Ching kan forstås som et refleksjonsredskap, som kombinerer
tilfeldigheter, valg og matematikk i en elegant design som har
overlevd i årtusener.
I Ching kan ikke forutsi fremtiden, bare nåtiden. Den gir ingen fasit,
bare ”diagnoser” som bidrar til bedre navigasjon NÅ. I Ching er mer
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å sammenligne med systemdynamisk modellering eller en drøm enn med krystallkulen. Hexagrammet tar pulsen på personen eller
øyeblikket – nærmest som innen akupunktur - for å gi
beslutningsstøtte. Å bestemme seg for noe er å velge, noe som
alltid er forbundet med en viss usikkerhet, hvor både rasjonelle,
emosjonelle og ubevisste forhold medvirker til resultatet.
Fremtiden er i denne sammenhengen å forstå som et frø, og
utviklingen av frøet avhenger av våre valg, ikke av en uavvendelig
skjebne eller mekaniske lover om kausalitet. Slik minner I Ching om
kaosteorienes fraktaldesign og ”self-similarity”. Det er ikke en
teknikk som vi henter fra ”verktøykassa”, slik det gjerne heter på
samtidens mange seminarer, men en vei til DIALOG.
Det er vel knapt en faglig konferanse i vår tid som ikke berører det
faktum at vi lever i en tid med store og raske forandringer. I Ching
kan være en bok som svarer til vår tids behov. The history of the
future is anscient, og I Ching er et bidrag til å mestre forandring
både i det personlige og politiske liv. Ikke bare det, I Ching
åpenbarer også over lang tids bruk en inngang til et indre landskap
hvor forandringens og bevegelsens språk tegnes i et binært alfabet
av rette og brutte linjer som utgjør et ekteskap mellom
tilfeldigheter og nødvendigheter – også som i kaosteorien – som
igjen er utgangspunkt for våre valg. ”The Book of Change’s
objective is eternal: to help each human being find their place in the
great vital movement that flows through them; to play their part on
the great stage of heaven/earth, in short, to be the coauthor of
their own fate” 162
I CHING OG DRØM
I Kartcher and Richemas oversettelse163 finner vi følgende
refleksjon:
”Å bruke I Ching på denne måten er som å arbeide med drømmer.
Bildene gir ikke en standard prediksjon om en uforanderlig fremtid.
De beskriver måten energiene beveger seg på for å skape mulige
fremtider. Dette gir deg en mulighet til å interagere med energiklynger eller komplekser i psyken” (”energy clusters or
complexes”).
Å endre din relasjon til disse kreftene kan endre det som vil skje
deg. Du blir bevisst den imaginative bakgrunnen og målet for
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Understanding the I Ching, Cyrille Javary, 1989/oversatt versjon
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situasjonen du befinner deg i og får nødvendig informasjon slik at
du kan gjøre valg.
I tradisjonelle kulturer hvor myter er levende, tar folk et skritt
tilbake inn i imaginasjonen før de starter på noe viktig. De møter et
bilde der og setter i gang gjennom det bildet de har funnet. Dette
orakel-bildet bærer dem og holder dem forbundet med det
”imaginative grunnlaget.”
Jeg liker - og bruker – begrepet imaginasjon fordi det fanger denne
indre billedverdenen i menneskepsyken bedre enn f.eks. ”fantasi”
eller ”tro”. Imaginasjon er noe som kommer til deg, samtidig som
du er medskaper av bildene du finner egnet til å navigere etter.
Kanskje denne forståelsen av hvordan vi mennesker virker også er
essensen i visjonering, mentalisering, kognitive terapier, NLP etc.
Menneskesinnet er vår tids forskningsfront og vi gjør lurt i å
erkjenne at det har levd intelligente mennesker og kulturer før oss.
Nevrofysiologi, hjerneforskning, biologi, zoologi, kjemi, psykiatri,
psykologi, sosialantropologi, kjønnsforskning, billedkunst, drama,
lingvistikk – alle disse disiplinene og flere til – er nødvendige og
gode inngangsporter til å forstå menneskesinnet i kontekst.
YIN OG YANG
Vi er den første generasjonen som har sett kloden fra utsiden, fra
rommet. Vi er informerte og forbundet med hverandre både
gjennom natur, kultur og medier. Kunnskapsproduksjonen er
vanvittig. Vår vestlige tekno- og fremskrittsoptimisme/prestasjoner
har brakt oss opp og frem, men hovedsakelig på de målbare og
materielle områdene av menneskelivet.
Den som tror at psykisk realitet, emosjoner og ”myk-vitenskap”
ikke teller, har forregnet seg og må telle en gang til. Akkurat nå er
lykke-forskning hot stuff – det er da noe. Det er et tegn i tiden som
tyder på at livskvalitet er mer enn materielle goder (vel og merke
over et visst nivå; den som sulter lærer ikke så lett, i alle fall ikke
pensum).
Drømmene er en gratis inngang til disse ladde, tidvis uforståelige,
bildene vår psyke opplever og skaper. I Ching er en raffinert og
forfinet variant av disse dyptgripende, universelle sterke energiene
vi omgir oss med og er prisgitt, enten vi vil det eller ikke. Ingen
skal få meg til å tro at vi har den regjeringen vi har fordi folket ville
det slik. Det er til syvende og sist relasjoner, frekvenser, synergier,
preferanser, balansering av krefter, sex, begjær, folkemeningen og
naturens iboende lovmessigheter som driver frem de konkrete
konstellasjonene – både i familier, lokalsamfunn, land – og globalt.
I kinesisk tenking er Yin er den kvinnelige, svake, passive og
mottakende energien, mens Yang er mannlig, sterk og aktiv. Legg
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merke til prikken – begge energiene fins i alle. Noen kvinner kan ha
mye yang, noen menn kan ha mye yin.	
  	
  

Kineserne lever med forestillinger om ”very yin” eller ”very yang” –
og linjene i heksagrammet (6 linjer) du får når du spør I Ching
består av enten hele (Yang) eller brutte (Yin) linjer. Hele det
mystiske og komplekse systemet bygger på disse to enkle
prinsippene. Og det er slett ikke så dumt! Også hele vår digitale
verden er bygd på det binære 0 og 1-systemet, og av og på er en
sentral kombinasjon i hjerne og kropp.
Matematisk er 2 i sjette 64, i I Ching er det 64 ulike ”bilder”. Her er
det linjer tilbake til tidlig sjakk og til Feng shui – med magnetisme,
hvilken himmelretning du skal dove/jobbe i etc.
OM Å BRUKE ALLES ØYNE TIL Å SE OG SKAPE
Shao Yung (AD1011-77), som tok til orde for livslang læring i The
Supreme Principles for Ordering the World, var sterkt inspirert av I
Ching. Han synes også å ha hatt en forståelse av sammenhengen
mellom hormonet dopamin og læring, selv om han ikke kan ha visst
noe om dopamin:
”If learning does not arrive at delight, you cannot call it learning”.
Konfusianske middelaldermenn skulle det ha vært flere av; han
trodde også på ”distribuert intelligens”, noe som minner både om
Jungs ”kollektivt ubevisste”- begrep og vår tids kyberkultur;
”one can use all the eyes of the world as one’s own eyes”,
som Shao Yung poetisk uttrykker det; lenge før Twitter, Second life
og Facebook.
Den gjengse forståelsen av kunnskapsbegrepet i vår tid er at
kunnskap primært må forstås som dynamisk samspill mellom
mennesker – altså et kontekstsensitivt aktørperspektiv. Co-action,
co-creation. En organisasjons effektivitet avhenger mye av
kunnskaps-, dannelses- og samhandlings-kompetansen hos
medarbeiderne og i kulturen.
Dette drøftes grundigere et annet sted i boken.
Både drømarbeid og I Ching kan bidra til å begripe hva som
beveger menneskesinnet og driver oss. Det er ikke noe okkult eller
overtroisk i dette. Studier av tegn, mønstre, dynamiske helheter og
energier i bevegelse er og bør være gjenstand for vitenskapelige
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undersøkelser og kunnskapsutvikling. Det betyr nok at ”noen”
kanskje må revidere sitt syn på hva som er kunnskap og fakta, men
det må til. Alt er i forandring, nå raskere og mer gjennomgripende
enn før. Forandring er tilblivelse, utvikling og bevegelse. Statiske,
reduksjonistiske verdensbilder med mekanisk menneske- og
natursyn er passé, og takk for det. Det er i tilblivelsen livet og
overlevelsen finnes. Derfor må vi skape oss selv og omgivelsene på
nytt og på nytt – og se etter ”the spring of things” – eller emergens,
som vi liker å snakke om for tiden.
For meg er drømmer og I Ching viktige veiledere som hjelper oss å
navigere i dette store kunnskapsrommet vi bader i.
MØNSTRE NÅR NOE BRISTER
Temple skriver164 at kineserne i et anfall av utrolig genialitet eller
proto-vitenskap har funnet og anerkjent signifikansen av
heksagonale mønstre når noe krakelerer eller går i stykker –
manifestert i dyreskinn, sprukne skilpaddeskall, knuste bein etc.
Dette mønsteret forkommer også i naturen ellers, som i bikuber og
snøkrystaller, også i jordas krystalliserte is-områder, sprukne
ørken- og tundra-områder. De seks linjene i heksagonalen kan
settes opp om som seks separate linjer, eller to trigrammer, om du
vil, slik det gjøres i I Ching. Ett skapende, kraftfullt, himmel (Yang),
ett mottakende, hengivent, jord (Yin). Her kan i Ching ha fanget de
to ulike måtene å ”briste” på, det heksagonale (Yin) og det
rektangulære (Yang).
Slik OVERFLATER har en struktur, kan HENDELSER også forekomme
i et slags mønster. Jeg er sikker på at det ikke bare er jeg som
repeterer mønstre, både gode og mindre vellykkede, om og om
igjen.. Det ser ut til at hjernen er et vanedyr som er spesielt
avhengig av å torturere seg selv med dårlige minner og erfaringer –
og å repetere dem til de er enten bevisst endret gjennom kognitiv
trening eller av ren utmattelse og falming. Om de ulykksalige
hendelsene som heller salt i gamle sår uteblir, pleier i alle fall jeg
(helt ubevisst) å lage meg en felle, slik at jeg kan gå i den på nytt
og på nytt. Å reflektere over mønstre og øve opp nye tankespor er
noe av det viktigste vi kan drive med.
HVORDAN SKJØNNE OG SKAPE MØNSTRE?
Men hva er det som skaper disse mønstrene i stort og i smått, i
overflater og i hendelser? Fordi vi aldri vil slutte å undre oss over
egen og andres skjebne, kan vi likegodt drive på i halvblinde i håp
om å se mer – etter hvert. Det er i alle fall slik jeg tenker. Kanskje
kan det briste en mental forestilling her og et kognitivt kart der –
om vi bare fyrer løs på kvinners vis med ord og tunge.
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I denne søken etter å skjønne mer er det lite som utfordrer min
toleranse mer enn reduksjonistiske bedrevitere, som regel vestlige
menn som på selvopphøyet vis frykter feminin wetware i sin hellige
avsondrethet. Jeg tilstår at min toleranse for intoleranse er
begrenset.
Boundary lines, of any type, are never found in the real world
itself, but only in the imagination of the mapmakers.
Ken Wilber
Virkelige forskere, som både vil søke under og re-søke (search and
re-search) med åpent og kritisk sinn, er hva vi trenger. Ikke folk
som rir egne eller egenproduserte sannheter, men som kan lytte og
se over avstand, både med åpne og lukkede øyne; til tidligere tider,
til andre kulturer, til naturen selv og til egne og felles nattvisjoner.
Place matters, sier Richard Florida. People matter! Selv er jeg
hoppende glad og full av forventning til mine mange mannlige
personlige og profesjonelle partnere som har gitt slipp på gamle
forestillinger og har begitt seg på tur inn i femtiden, hvor det er god
plass til alle kjønn. Superspace matters, sier noen av oss, og det
kan vise seg å være ren geometri. Og pur naturvitenskapelig
flerkjønnet, flerkulturell materialisme.
Det spennende og forståelige er at cellene i levende vesener er
forbundet med hverandre via heksagonale lenker som har av/påfunksjon. De sender små elektroniske meldinger til hverandre i ett
sett, og hver celle har sitt skinn eller membran/interface.
Usynlige heksagonale brytere forbinder celler (”gap junctions”) –
dette er en universell tunneldesign som ikke ble oppdaget før 1980.
Temple forklarer det som at en kosmisk ingeniør har gjort det
kunststykke å designe all-funksjonskontakter for plug-and-play hvor
som helst. En slags naturlig standardpakke som muliggjør
kommunikasjon mellom alle levende celler, enten cellene stammer
fra samme art eller ikke.
Cellene er altså relasjonelle og forbundet med hverandre, rede til å
forandre seg. De handler koordinert og meningsfylt, slik stamceller
kan gjenskape og reparere. Celler former kommuniserende
helheter, skaper hendelser og organiserer i hierarkier. Og disse
junctions kan være the missing link som forklarer hvorfor noe kan
vokse fra en bitte liten eggcelle til en Obama, f. eks. - med lange
bein, elegant tunge og gyllent skinn.. Det er da et mirakel, eller..?
Ingenting, som også har et mønster, kan bli til mer enn vi tror,
kanskje fins det en naturlig håndskrift vi ennå ikke helt begriper
eller behersker. Men at det er heksagonale former involvert, virker
sannsynlig. Både hud og såpebobler har denne formen. Selv har jeg
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et hyper-heksagonalt sinn, men jeg forteller det ikke til noen… i alle
fall ikke på dagtid.
EN UTFORDRING TIL EKTE MANNFOLK
I Ching begriper og artikulerer disse foranderlige prosessene vi
inngår i, både på kort og lang sikt. Vi leter etter veier, neste skritt –
og vet at hvert øyeblikk bærer i seg både frelse og undergang. Å
leve er en krevende navigasjonsøvelse. Forandring er ikke uten
logikk og mønstre. Å forstå egne mønstre i kontekst er vår alles
utfordring, og jeg utfordrer alle ekte mannfolk til å bidra.
Jeg er dessverre redd for at mine tekster ikke når frem til de
dogmatiske mannehodene som kunne ha hatt godt av å lese dem,
om ikke annet for å oppdage at de så definitivt har rett i sine
antagelser om vestens ville kvinner.
La meg derfor foreslå et nytt dogme: KVINNER ER LIVETS LYS.
Det mørke prinsippet om undertrykking av andre forvaltes først og
fremst av maktmenn.
Veien, sannheten og livet kan like godt skapes av kvinner som av
menn. En kvinne kan være lysets dronning, like fullt som lysets
fyrste, Lucifer, er en mørk engel.

DRØMMENES TIDSALDER – ER DET NÅ?
Hva kjennetegner vår tid? TV og visuelle budskap trenger seg på fra
alle retninger. Image er sentralt. Opplevelser selger. Emosjonell og
erotisk kompetanse inngår som vitale kategorier i ny-økonomers
regnskap over humankapitalen. Vi arbeider ikke lenger etter
klokken, men etter egne preferanser, plikter og biorytmer. Vi jobber
ikke fra ett sted, men mange. Vi er nomadiske under tidspress i en
globalisert verden. Vi treffer så mange mennesker at noen av oss
begynner å tenke i frekvenser og kategorier som vi gjenkjenner. Ny
teknologi fremstiller metamorfose, transformasjon og
flerpersonlighet i filmer, tegneserier for barn etc. Slik hjernen
arbeider i drømme; uten hensyn til tid og rom, med akutt
assosiasjonsevne – d.v.s. den ene blir til den andre. Kanskje er det
slik at vi tilhører spirituelle eller energiske frekvenser, som er
manifestert i ulike (forgjengelige) fysiske kropper, som gjenkjenner
hverandre?
Tabloidenes grafsing i indre liv, personlige detaljer, sensasjoner –
ironiens og satirens tidsalder som river ned alt som er alvorlig og
hellig, reality-samfunnet som skal gjøre alt transparent – er ikke alt
dette en herming av drømmenes rike, hvor moralen er fraværende,
følelsene kraftige og den kritiske refleksjonen ikke finnes? Er
trykksverte, dannelse, institusjoner, tradisjonelle ritualer og den
slags i ferd med å vike plassen for en annen type flyt, hvor flere
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tider er fornemmet samtidig, hvor fysiske grenser utfordres – og
kanskje oppheves, hvor extreme make-over er en etteraping etter
det umulige som bare skjer i drømme og distinksjonen reality og
surreality blir stadig mindre?
Er dette annerledes enn ekspresjonisme i en ny tid med nye
uttrykksmuligheter?
Trenger det ubevisste, vår andre kropp, vår kroppsløse, men høyst
reelt opplevde drømbevissthet gjennom i samfunnets strukturer –
og er det derfor vi får trender som kaos- og kompleksitetsteori,
designerbabies og farmasøytisk frembrakt mental makeover?
Kan det være at de to bevissthetsformene er kunstig atskilt og
krever ny integrasjon? At dette er en evolusjonær prosess hvor vi
bare må henge med for å se hvor det bærer?
Hvis de gamle mytene blir borte som veivisere i hverdagen (og det
blir de), kan da drømmen være en slik kilde til klokere navigasjon?
En dynamisk, energisk gjennomtrengende kraft som hjelper oss
over passasjene i livet? Kan det være åndenes erfaringsbank og
veiledningstjeneste – en teaser fra et annet og høyst levende liv
uten kropper – og med kropper – som gir oss forvirrede
postmoderne nomader en mer meningsfylt eksistens i en kosmisknaturlig sammenheng som har en annen orden enn den lille snevre
tidrom-aksen våre små egoer navigerer etter?
Vil dette gjennomtrengende skifte i samfunnsform og bevissthet vi
er midt oppe i gi oss en kvalitativt annen livsform, hvor det å leve
årvåkent, lytte til annet levende og respekt for sammenhenger og
helhet blir en intuitivt naturlig orden? Å MOTTA informasjon fra
drømmene og fra vesener/verdener som ikke har tale og skrift som
oss kan utvide vår livsforståelse og gjøre oss mer levende. Det er
en yin-energi, en mottakende kraft som ennå ikke er utviklet; som
Østen har forvaltet, men som egokultur, markedsteologi og
konsumerisme har spist seg innpå. Foreløpig ser det ut til at
marginaliserte eksistenser som Dalai Lama og alkoholiserte urfolk;
gale, narkomane og andre som faller utenfor er de eneste som øver
seg i å lytte til andre signaler enn det bunnløse suget etter mer
konsum.
Men stadig flere sverger til kreativ galskap fremfor død logikk og
stadig flere navigerer utenfor de gamle riter og rammer - og leter
etter nye. Vår tid trenger myter som favner forandring, eller
kanskje også forvandling; globale perspektiver sett med høyst
lokale øyne, for ikke å si sterkt subjektive øyne – og aksept. Tillit.
Toleranse. Vår tid trenger ikke den energien som dreper andre for å
hevde seg selv, for å vinne. Det er plass til oss alle. Professor
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Jørgen Randers165 har forlengst vist og bevist at
populasjonseksplosjonen ikke er en hemningsløs eksplosjon – men
en selvregulerende økologisk- økonomisk utviklingsprosess.
Overgivelse, ydmykhet, hengivenhet, begeistring over livets mange
mirakuløse former - her i denne sfæren kan det være kilder til nye
daglige ritualer. Som Peter Meyers sa på en samling i NHO-bygget;
”Hver morgen – uansett hvor sur og trøtt jeg er, løper jeg en tur og
tar den første mentale øvelsen: hva kan jeg være takknemlig for i
dag? Æsj, ingenting.. ok da, beina virker.. – og så tar jeg et par-tre
øvelser til – og så er jeg i gang”.
Bønn, meditasjon, ritualer – disse dyptfølte behovene for å hvile i
en annen og dypere orden – er ikke borte fra våre liv. De finner
bare egne former; som spa, mental trening, coaching.. Om den
eldste eller presten har mistet sin autoritet, finner vi andre å lene
oss på og hente kraft fra. Drømmer er gratis:-)
Drømmer er magefølelse satt i system. THE BRAIN SPEAKS GUT
LANGUAGE, sier Nathalie Angier. Selv næringslivsledere navigerer
med magen i vår tid. MasterPLANENs, samlebåndets og de
detaljerte strategienes tid er forbi. Som i drømme kan vi bare forstå
og artikulere det som skjer når det skjer, det vi kan forutse og
kontrollere er bare fliker av liv og arbeidsliv.
Vi er inne i et byks i utviklingen. Det er ikke slik som mange
bekymrede alvorlige mennesker tror, at alt går i oppløsning, ender i
umoral og institusjonenes tragiske sammenbrudd. Selv er jeg
overbevist om at det ER en dypere orden, som enhver tid må lete
seg frem til å forstå på nye måter – for denne vår dype orden er
selvsagt også dynamisk, skapende og foranderlig. Derfor er det
sunt at noe dør. At bedrifter ryker. At folk må skifte jobb og
utdanne seg på nytt hele livet.
ISIS
Isis, verdensmoren, fødte som Maria, en frelser og gudesønn.
Isis og lotusblomsten er identiske symboler, som symboliserer
de legemer eller former som rommer det kosmiske sinn.
(Isisblomsten er et beger)
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HUSKELISTE
• SOV NOK, IKKE DREP DRØMMER MED VEKKERKLOKKE
• SKRIV NED MED EN GANG (bruk lommelykt om du ikke vil
forstyrre andre)
• ASSOSIER RUNDT KARAKTERER, STEMNING, LOCATION,
HENDELSER – LA DRØMMEN VÆRE DET DEN ER
• MERK DEG SYMBOLER, PERSONER, FARGER ETC. SOM GÅR
IGJEN – LAG DITT EGET LEKSIKON
• LES GJENNOM EGET MATERIALE MED JEVNE MELLOMROM
• IKKE VÆR REDD MØRKE KREFTER
• KOS DEG!
PENGENE ELLER LIVET
Om forholdet mellom egoet og selvet er det uendelig mye å si,
likeledes om forholdet mellom den ene individuerte personlighet og
den kollektive. Vi er bare noe i relasjon til andre. Ingen er i
vakuum.
Vi er mange som er lei av at markedet er gud, konsumerismen
livets mening og underholdning og alkohol vår tids mest alminnelige
mentalpleie. Vårt vestlige modernitets-bilde har lenge spredt seg
med en slags epidemisk styrke over alt på kloden; først ved hjelp
av vår arrogante kolonisering av andre menneskers land og sinn,
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senere ved hjelp av massemedier, dyrking av fornuften og krav til
”vitenskapelighet” og ”objektivitet” på alle livets områder. Det aller
verste og mest åpenbare aspektet ved pengereligionen er selvsagt
grådigheten og jaget etter mest mulig avkastning raskest mulig,
fremfor en avbalansering mellom egne overlevelsesbehov og
samfunnsregnskapet i stort.
I tillegg til at denne vår vestlige ”fornuftsreligion” har forårsaket
ego-dyrking, identitetsløshet, angst, miljøkatastrofer, eksistensielle
kriser, artsutryddelse etc., er den også uegnet som kunnskapsideal.
KUNNSKAP OM KUNNSKAP
Kunnskap er mye mer enn det som lar seg objektivisere, gjenta,
etterprøve, måle, veie, kontrollere etc. og kunnskapsbegrepet er
heldigvis i endring og utvikling. Vi ser at unge kinesere nå vraker de
vestlige bildene på modernitet og utvikler sine egne og at en
tilsvarende mentalitet kommer til uttrykk i nye bølger i Afrika. Det
er lovende.
Kollektiv intelligens, gruppe-atferd, forholdet individ/kollektiv – alle
disse sidene ved oss mennesker er i forskningsfokus nå, ikke minst
ut fra prestasjons-, effektivitets- og inntjenings-hensyn. Den
erobrende, grådige, antroposentriske, snusfornuftige, gammeldagsakademiske og simpelt målbare kunnskapen er ikke tilstrekkelig – vi
må inkludere skapende, lyttende, sosial, emosjonell, samhandlende,
solidarisk, holistisk, uberørt, ubevisst og kroppslig intelligens i
kunnskapsbegrepet som igjen får konsekvenser for bunnlinja.
Oppsummert:
Kunnskap er levende og dynamisk; i oss, rundt oss; synlig og
usynlig; individuelt og kollektivt ”lagret”.
Kunnskap fins mellom mennesker, mellom mennesker og alt
levende og mellom mennesker og maskiner.
Kunnskap finnes også i det individuelt og kollektivt ubevisste.
Kunnskap er mest effektiv når den tas i bruk i aktiviteter.
Vi trenger mange former for kunnskap for å navigere i komplekse
omgivelser.
Å få kunnskap om drøms betydning i praksis og i aktiviteter sett i
utviklings- og endringsperspektiv, krever at vi går inn i de ubevisste
og drømte skyggenes riker – annen empiri fins ikke på dette feltet.
Og her, som ellers, er det de som er i aktivitet som eier de mange
sannhetene om hva som foregår – i kontekst. Men mens Freud
beskjeftiget seg mer med det manifeste drøminnholdet (til
hysteriske kvinner) og ofte endte med å finne forklaringer i
barndomstraumer og seksuelle drifter (alt rundt er vagina, alt langt
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er penis), er Jung langt bredere i sin tilnærming og mindre absolutt
i sine fortolkninger.
Det kollektivt ubevisste, Jungs begrep, er særdeles nyttig for å
beskrive denne større sammenhengen vi alle inngår i og som krever
mer integrert bevissthet, øko-bevissthet om du vil, fra
menneskenes side, om vi ikke skal drepe oss selv kollektivt - og dra
mange andre med oss.
Your vision will become clear only when you look into your
heart. Who looks outside, dreams. Who looks inside, awakens.
CARL GUSTAV JUNG
BEDRE BUNNLINJE MED GLADERE MEDARBEIDERE
Ånd kan ikke reduseres til praktiske aktiviteter, eller enda verre: til
funksjonell menneskelig atferd i effektiviserings- og
inntjeninsgøyemed. Markedets jag etter ”mer penger til meg fort”
dyrker og presser frem et slikt reduksjonistisk og trist
menneskesyn.
Mye kan styres av penger og sanksjoner som måler mennesket
etter en eller annen stupid skala. Likevel styres menneskene like
mye av instinktiv attraksjon, magefølelse (gut feeling er nå tillatt å
regne åpent med som suksessfaktor, også i finanskretser), gamle
mentale kart, sår i sjelen og jakten på gode øyeblikk, særlig
anerkjennelse.
Det bør forskes mer på virksomheters dunkle sider, bedriftenes
underliv, skyggeorganisasjonene og emosjonelle bånd/felt mellom
mennesker.
Glade ansatte er mer lukrative ansatte – det er i alle falle et
amerikansk dogme for tiden – og gjennomsyrer vår kultur i form av
jakt på her-og-nå-lykke, extreme makeover etc. – som om det
eneste hjernen nærer seg av er moro, hvilket ikke er så langt fra
sannheten (the brain runs on fun).
Dopamin lager en allianse mellom nysgjerrighet og begjær i
hjernen. Det bør kunnskapsforskere som ser på skapende ledelse
og skapende organisasjoner merke seg 166. Små gaver til ansatte
før viktige møter eller prestasjoner gir bedre resultater (vi får – om
noen gang – gavene etterpå). Gaver til eksamen er også lurt – hvis
overraskelsesmomentet er til stede. Glede – dopamin – mer
oppmerksomhet – bedre konsentrasjon – bedre resultater – bedre
bunnlinje, slik er kjedereaksjonen. Dopamin bidrar til vår
meningsdannelse idet det påvirker vilje, sinnsbevegelse og læring.
Lyst er en forutsetning for læring. Begjær og forståelse er
forbundet. Min er erfaring er at levd forelskelse er intens rett-ikroppen-læring. Når forelskelsen er over, forsvinner intensiteten.
Mennesket strekker seg etter nye opplevelser, drevet av naturlig
166
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nysgjerrighet og utviklingstrang. Derfor er mønsterbrudd en metode
og/eller en aktivitet som er viktig å spore i endringsforløp.
Å utløse organisatoriske fornemmelser av den typen endorfiner og
enkefaliner skaper (trivsel, lyst, glede) er ingen dum målsetting for
en prosess.
Vorspielet, forventningen, forelskelsen – alt som er drevet av håpet
om det som skal komme – er en sterk driver i menneskene og våre
organisasjoner. Klein kaller dette forventningssystemene, som er
mer effektive drivere enn belønningene. Min x-mann hadde stadig
små depresjoner etter gode måltider, av den enkle grunn at det
gode var over for denne gang. En glad og forventningsfull elev
lærer best. Og vi er alle elever hele livet.
DRØMARBEID ER KUNNSKAPSARBEID
Drømforskning er en side av kunnskapsforskningen som angår alle.
I industrisamfunnet kunne man neglisjere drømmer og likevel få
gode produksjonsresultater. Det er kanskje mer presserende å
begripe drømmenes og det underbevisstes plass i vår daglige
praksis når vi ser på skapende, intellektuelt krevende og
kunnskapsintensivt arbeid av i dag. Den slags foregår også sjelden i
vakuum. Ingen sosiale relasjoner kan forstås tomme for emosjoner.
Drømmene er de mest kraftfulle redskap til å kaste lys over de
mørke sidene av sinnet; emosjonene, de instinktive impulsene som
beveger enhver kunnskapsarbeider og enhver leder til å handle og
beslutte en rekke ting så og si i mørket; d.v.s uten at vi engang vet
at vi gjør det vi gjør eller hvorfor.
Extreme mental makeover nærmer seg (u)bevissthetens domene
med en kraft bare de globale farmasøytiske aktørene aner tyngden
og konsekvensene av. Å måle aktiviteter i våre komplekse og
sinnrike biologiske kjemifabrikker er en legitim aktivitet; hvem vil
ikke forstå mer om hva som skaper oss og hva vi potensielt kan bli
som art? Denne utviklingen tvinger imidlertid frem
forståelsesmodeller som er mekanistiske og reduksjonistiske som
aldri kan fange de skapende glimt av erkjennelse og endring som
drømmene bevirker. Det tragiske er at mange dermed bortforklarer
drømmene som betydningsløse og som reminisenser av forgangne
tider eller tåpelige dagsrester som bevisstheten kvitter seg med
som et slags slagg. Det er for så vidt en legitim antagelse at
drømmer også kan ha en renoverende funksjon og at ikke alle
drømmer er av storslagen betydning eller viktighet. Men først og
fremst er det en intellektuell blunder, en fornærmelse mot det
skapende prinsipp og en fornektelse av tusenårs erfaring å avvise
drømmen som kraft i våre liv – i vår tid.
Drømforskning er helseforskning, fremtidsforskning og
bevissthetsforskning. Men det er også relevant kunnskapsforskning
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– hva er det vi gjør når vi drømmer, og hva gjør drømmene med
oss? Når kravet til samhandling og nyskaping øker, vil de med god
kontakt med sine uendelige kunnskapskilder og emosjonelle lag av
hverdagen mestre og prestere best. Slik er det min hypotese at de
som vil ha kunnskap om menneskelig kunnskap, ikke kommer unna
drømmen som kilde til selvutvikling og forståelse av individer og
lærende organisasjoner.
Djevlesonaten ble opprinnelig spilt av djevelen selv i en drøm som
Guiseppe Tartini hadde, og som han etter beste evne rekonstruerte.
Den ble hans mest berømte komposisjon.
Drøm viltert!

HVA KAN VI BRUKE DRØMMENE TIL?
I de siste 10 årene er det publisert mer kunnskap om hjernen enn i
all tidligere tid. Drøm er en vesentlig hjerneaktivitet. Alle kan lære å
huske drømmer (oppskrifter på metoder for må huske finner du i
enhver drøm-bok).
Her er noen forslag til hva vi kan bruke drømmene til:
• LYTT TIL DRØMMENE – DE ER KROPPENS OG NATURENS
TANKER
• GI ROM FOR DRØM OG REFLEKSJON I ARBEIDSTIDEN –
SÆRLIG FOR DEN KREATIVE KLASSE, SOM ETTERHVERT
ROMMER ALLE
• GJØR DRØM TIL ET FAG I SKOLEN (DEL AV
KREATIVITETSFAGET)
• GJØR FLERFAGLIG DRØMFORSKNING TIL EN AKADEMISK
DISIPLIN
• BRUK DRØMMER SOM UTGANGSPUNKT FOR COACHING OG
ORGANISASJONSUTVIKLING
• OPPRETT DRØMINKUBATORER I TILKNYTNING TIL
NÆRINGSPARKER OG INNOVASJON NORGE
• BRUK DRØM I KULTURBYGGING OG PÅ TVERS-AV-KULTURERKOMMUNIKASJON
• UTFORSK DRØM OG TRO/RELIGION – I ØKUMENISK
SAMMENHENG
• BRUK DRØM-RESSURSENE I MENNESKER OG KULTURER TIL Å
FORSTÅ NATUREN OG SIKRE OVERLEVELSE – FORURENSING
ER BÅDE FYSISK OG MENTAL
Og på et mer personlig plan (fyll ut selvJ)
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• bli mer klar over egne følelser gjennom de presise emorøntgenbilder ev egen sjel som drømmene gir
• få nye perspektiver og løsninger på jobbrelaterte utfordringer
• redde eget og andres liv ved å være alert: drømmene er
varslere; et slags kriseberedskapssystem, en emergency
broadcast og en treningsarene for å mestre fremtidige kriser
• løse problemer167
• egenutvikling og terapi - få mer kunnskap om deg selv, finne
raskere veier til å navigere, mestre og hele
• inspirasjonskilde til å skrive dikt og bøker168
• gratis skisser til originale tegninger eller malerier
• samtaleemne etter sex og i selskapslivet - og med barn og
familie til frokost

SKYGGEN
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Mer om dette i The Committee of Sleep; Deirdre Barrett,
Harvard Medical School
168
Sjekk for eksempel Beate Grimsud som i boken ”Søvnens
lekkasje” bruker et drømspråk med mye assosiasjoner/flyt,
shapeshifting av skikkelser - ”ispedd stadig skiftende drømtablåer”
(iflg. En anmelder i A-posten 290407)
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Skyggen, som Jung betrakter som en del av vår ”splittede
personlighet”, er ikke nødvendigvis ond, men bærer mange av våre
undertrykte, mørke sider, opplevelser og lyster – som vi dekker
under masker. Men skyggen er med oss, bryter tidvis igjennom og
meddeler oss saker vi kan ha godt av å lytte til, både i sovende og
våken tilstand. Her er et eksempel på hvordan jeg har arbeidet med
egen skygge – inspirert av Debbie Ford og i individuelt perspektiv
(som i sin tur påvirker relasjoner og arbeidsmiljø jeg inngår i). Om
du vil gi deg i kast med egen skygge, er dette en god ”oppskrift”.
Hvilke historier husker jeg fra barndommen – som gjorde
emosjonelt inntrykk på meg – og dermed preger meg? Noen
eksempler.
1. Bestemor Øvergård døde. Agnethe Constance. Mamma og
Ellinor, mammas yngre søster som bodde hos oss, gråt
ulende, sårt, forbannet og voldsomt. De dro opp til
Øvergården uten å ense meg. Jeg ble glemt. Forlatt.
2. Skogbrann nær huset vårt, voldsomme flammer,
fryktinngytende brøl, en vegg av ødeleggelse. Evakuering. Alt
er hektisk. Ingen beskytter meg spesielt, jeg er bare med.
Verden er voldsom, het, farlig og ødeleggende.
3. Terje gir meg en ring i en spisspose, vi er 5 år. Kysser meg
åpenlyst på scenen på en juletrefest.
4. En ung blond bypike er ansatt som lærer for oss; 4. og 5.
klasse går sammen i bedehuset; skolen er i for dårlig stand.
Hun ringer i en kubjelle når vi skal inn. Guttene har pisset på
kullet i ovnen. Det stinker svoveldritt. Jeg forakter deres
idioti. De kaller meg professor’n. Jentene jager meg, skal rive
ut spennene i håret mitt, jeg flykter øverst på en haug av
stablede bedehusbenker. De river og sliter i meg. Den unge
blonde ”læreren” neglisjerer handlingen. Mine jevnaldrende
(og ett år eldre) erter meg for at jeg er for flink. Annerledes.
Jeg er forlatt og utenfor.
5. Jeg er aldri tynn nok og er misfornøyd med egen kropp. Den
gang stirret jeg på Twiggy og var aldri bra nok.
6. Jeg er på vei fra min jevnaldrende venninne og nabo. Hun
pleier å følge meg til ”hakket”; midt på åkeren, så løper vi
som best vi kan hjem i hver vår retning. Jeg er alene –
underveis i full fart. En søyle av lys står rett-i-meg. Jeg løper;
det følger etter. En resolutt, kompakt sylinder av skarpt lys
fra himmelen – rett-i-meg. Jeg er redd. Løper inni naboens
hage, gjemmer meg under en busk, vil ikke ha det, vil ikke se
det. Hjemme forteller jeg om hendelsen til mamma. Min
søster hører det og erter meg med at jeg tror jeg har sett en
UFO. Hahaho!
Min erfaring blir ikke oppfattet som sann. Når jeg forteller om
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den, blir jeg ledd av.
Men lyset har sett meg og jeg har møtt lyset – om enn i
skrekkslagen tilstand.
Jeg har mange skygger. Offentlig (sam)skapte. Indre, hemmelige.
Lange og vakre; stutte og plumpe. Familieskygger. Venneskygger.
Sexskygger – de mest tabu av alle.169

REFRENG
Skyggen har sin egen repetitive melodi og sitt eget refreng. Til
sammen er vi som identitet en samling mer eller mindre sinnrikt
komponerte skyggerefrenger – noen er enkle og overdøvende (som
”jeg er ikke bra nok”, et kjent kvinne-refreng) – andre sniker seg
innpå i bestemte kontekster. Den fantasien eller den handlingen er
stygg, udannet, ukvinnelig, ulovlig, umoralsk.
Hvilke DRAMA bærer jeg på i det bevisste liv – på den gnagende
minussiden? Som er mat for uhygge-drømmer og nattlige
konflikter?’
• 2 gutter og 2 jenter skal stikke ut øynene på meg med spisse
kornstaurer, vi er kanskje 7-8 år. Jeg henter 7 steiner i
sandhaugen nedenfor slipesteinen ved fjøsveggen. Jeg lyrer i
vei den første og treffer min kjære Raymond (mitt
søskenbarn) midt i pannen. Som sprekker. Legen må sy og vi
blir begge straffet.
• 2 av mine venninner i Fevåg slår hånden av meg fordi jeg går
i Studentersamfundet når vi begynner på skole i Trondheim –
de bor i KFUK-hybelhuset. Vi er 15 år, jeg er utbryteren og
den umoralske.
• Senere dumper en kjær venninne meg fordi jeg begynner i
NRK, med noe så useriøst som underholdning. DU! Som
kunne ha gjort noe kvinnepolitisk!! Sier hun.
• Arbeiderpartiets indre maktkamper, kjøttvekt-leker, maktspill
og manglende nytenking er kvelende
• NRK har ikke spurt meg om å gjøre en eneste jobb siden jeg
sluttet, jeg fins ikke i NRKhistorien verken i virkeligheten eller
på nettet, selv om jeg både har vært programleder,
redaksjonssjef i P1, kanalsjef for P3 og initiativtaker til Valg
97 på nett, er pionerprosjekt i NRK Interaktiv
• SINTEF-sjefer spør bare KOR E PÆNGAN, aldri om hva jeg kan
utvikle eller skape
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• Jeg er for mye, for ”flink” og tar for mye plass – mange slår
først og spør etterpå når de møter meg, noe i meg må trigge
andres konkurranselyst.
Mine TOPP3 stakkars meg-historier er
• Jeg blir neglisjert og min kompetanse ikke brukt
• Noen mennesker, særlig de som kjenner meg lite, er
redde for min styrke og sårbarhet – særlig i
kombinasjon
• Andres projeksjoner rammer meg med ekstra styrke,
både positive og negative
Konklusjon: Jeg er til overs. Det er ikke bruk for meg.
Refrenget i mitt skyggespill er:
Ingen vil egentlig ha noe med deg å gjøre. Du er for mye, gjør
for mye, er for krevende, for energisk, for spesiell, for flink;
kort sagt: too much of u. Det er ikke bruk for deg, Rita. Du er
til overs. Vi støter deg ut, vi har nok med oss selv. Du klarer
deg alltids – alltid. Du, som allerede har fått for mye i livet.
Jeg tar det inn over meg: jeg er et støvkorn, lite og forgjengelig,
uverdig og til overs i et stort og uforståelig univers. Uhu, idiot,
selvmedlidende pyse, selvopptatte priviligerte kjerring, hold kjeft!
Jeg vet da også for faen at dette universet slik jeg erfarer det er
skapt for meg og av meg. Det jeg er, kan ingen annen være. Bare
idioter bebreider andre for egen skjebne. Jeg må ta mine kulturelle
og naturgitte betingelser som gitt. Jeg kan ikke endre det. Jeg kan
ikke forandre andre enn meg selv. Jeg kan forandre mitt forhold til
historien og omskrive refrengene. Men først må jeg se dem på
papiret, i kvitøyet og som stemplet inn i sjelen som brennemerker.
Det er ingen enkel delete-knapp å klikke på for å slette gamle
refrenger. Derimot kan det å kjenne på smerten, tåle et
kjelleropphold og dypdykke i grumset på jakt etter smålige og
upoetiske refrenger være en nyttig øvelse.
Vi kommer ikke utenom skyggenes repetitive og sticky natur – de
henger ved oss og roper på vårt mot til å kaste lys over dem. Først
da mister de sin makt over oss.
HVA ER JEG UTEN MINE SKYGGEREFRENGER?
En hyggelig, lekende, enkel, naturlig, kjærlighetsvillig, ærlig,
sovende/drømmende pike – en studerende, reisende, modig,
sosialt engasjert, ansvarlig, moderlig kvinne.
Hva mister jeg om jeg gir opp alle historiene?
Andres beundring og respekt.. og kanskje medlidenhet?
Gjenkjennelse, aksept, tilhørighet; alt egoet mitt vil ha:
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kontroll, trygghet, arrogant bedrevitenhet, betydning og
makt; imaget fra TV-blålyset og politikken: ”den flinke”, ”den
kreative”, AP-dame, NRK-dame”..
Ærlig talt, jeg mister gjerne alt dette, men ikke skaperkraften
og drømmene. Heller ikke tårene, som er en salt trøst jeg
unner meg.
Tears are a river that takes you somewhere…Tears lift
your boat off the rocks, off dry ground, carrying it
downriver to someplace better.
Pinkola Estes
LISTE OVER ØVELSER I Å LEVE GODT
Hva har jeg gjort for å reparere skader og utvikle meg selv i
livet? Foruten å skrive ned drømmer i år etter år? Og
drømmerkurs og litteraturjag?
Yoga (1 år, 4 timer pr. dag)
Meditasjon (5 år, 2 ganger pr. dag, og jeg sluntret aldri
unna!)
Rebirthing
Karate, aikido
Trening i mange varianter
Svømming (en yndlingssport)
Slankekurer (men det er lenge siden:-)
Life Energy Process (Dr. Stephano Sabetti; The Wholeness
Principle)
Continuum (Kim Brodey)
Transpersonlig psykologi (I’m ok, you’re ok, var en
studiesirkel jeg ledet da jeg jobbet på Oppsal sosialkontor,
kan jeg huske – nå leser jeg Ken Wilber)
Homeopati
Akupunktur
Sheeba (en gruppeaktivitet i mange fasonger over mange år,
alltid med Thea Stabell)
Postural integrasjon – en kvinnelistig lederutvikling for NRKkvinner i ledelse over 1½ år med Daniella Gordon
I Ching (det mest bestandige i senere år – v.s.a. drøm)
Fysioterapi, kiropraktor
Spa og hamam og utendørs bassenger verden over
Japansk massasje i mørke rom i NY
Massasje i mange varianter – særlig Saul og Simon – det
heftigste minnet er stereomassasje fra de to:-)
En sjelden gang besøk hos psykolog og nå i terapi hos Dag
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Ja, alt dette og mere til har jeg bedrevet for å jage skygger og finne
nye melodier.
Så er det gråten, da. Arvet i stort monn fra min farsside, med tante
Emma i spissen. Jeg har produsert nok saltvann til å fylle en hel
innsjø. Stridbar gråt, sår gråt, gledesgråt, sørgegråt, orgasmegråt;
det er en uendelighet av emosjonelle registre som kan ikle seg
saltvann for å forsterkes. Så kan vi jo alltid spise, drikke og røyke –
det gjør jeg da også, av og til, i ren trass:-)
Forakt for andre er ellers en grei måte å øve motstand mot egen
utvikling på. Herregud, så dumme de er – de blinde fagfolkene, de
arrogante professorene, de villfarne psykologene, de ignorante og
brutale journalistene, de selvutbrettende humoristene, de
fundamentalistiske prestene... verden er full av idioter det er en
fryd å forakte. Om det ikke virker, er det alltids mulig å dyrke
selvmedlidenheten. Sette på musikk, bade i blåtoner og repetisjoner
av gamle såre refrenger...
Det er mange andre former for motstand, men jeg tror du har fått
med deg poenget; det er du, og bare du som kan velge, dypt nede,
hvordan du vil forholde deg til egen skjebne. Thea forteller meg at
Karen Blixen lærte seg å elske egen skjebne. Det er sikkert ikke
dumt.
For hva ville jeg gjøre, hvis det ikke er noe håp om full lykkepakke
eller mirakuløs frelse (som f.eks. en enestående kjæreste)?
Her er mine motivasjonsøvelser:
Jeg vil trene, sove, lage god mat, ta meg uendelig mye
av Rebekka og begges venner, akseptere kroppen min
(det går dessverre ikke), gjøre meg tilgjengelig for
menn som vil være sammen med meg (der er jeg nok
litt for kresen), skrive denne boken, publisere papers
(det er slikt ”man” gjør i akademiske kretser),
konstruere en hyperbiografi mens jeg samtidig overfører
innhold for fra lydkassetter, VHS’er og annet på
eldgamle formater med glimt fra mitt liv som musikant,
videoskaper og formidler – ja, når jeg nå tenker over
dette, er jeg på god vei allerede til å ta rotta på de
skyggene som hindrer meg i å leve fritt og lykkelig og
hemningsløst:-)
Jeg skriver i det minste på denne boken (det tar sin tid),
jeg har skrevet en bok før (til Warren) og svidd egen cd
(Rita synger rødt); men publisere, se det er noe annet.
Foreløpig er Rebekka min eneste målgruppe, men hun
er ikke vesentlig interessert. Jeg er jo tross alt hennes
mor.
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Jeg tror jeg kan være en god person til å hjelpe
mennesker og virksomheter til å akseptere – også de
smertefulle – ”narrativene” som synger i oss og
definerer oss alle. Vi må lære oss å gi opp disse
refrengene, enten de gjelder individer eller
organisasjonen, vi må tørre å slippe; å la dø – for at noe
nytt skal vokse.
Dynamisk, levende, årvåken bevissthet er det eneste
som duger. Just go for it – and let go..
Selvsagt venter jeg på et mirakel (en mann). Selvsagt er jeg
sårbar når Rebekka separerer seg fra meg. Sånn er det bare.
Narrativene, fortellingene om oss selv, gir oss både identitet
og begrensninger. Noen historier trenger vi og ønsker vi.
Andre har vi godt av å akseptere, forsone oss med - og kvitte
oss med.
Også organisasjoner trenger å bearbeide erfaring, forstå de
ubevisste kreftene, den tause kunnskapen; å identifisere egne
refrenger, fortolke levende emosjonelle energier og forløse
skapertrang og ressurser. Bedriftsmassasje handler ikke bare
om å leie inn mobile massører til å løse opp stive nakker og
enda stivere rygger. Det handler også om å drive prosesser
for å fremme flyt (flow), skape ny kunnskap, bygge ny praksis
og vokse som mental og kulturell størrelse. Læring og vekst
krever evne til bevegelse. Det som er stivnet er som kjent
ikke dynamisk; og det brekker om bevegelsen er sterk nok.
Virksomheter som skal i retning fremtiden trenger sterke
organisatoriske lår. Da må det trening til. Også av det
mentale slaget. Slaget om markedsandeler i
opplevelsesøkonomien eller det den danske fremtidsforsker
Rolf Jensen kaller Dream Society kommer ikke unna
bevissthet, emosjoner og drømmeliv.
Drømmen om det gode liv må rett og slett inkludere
drømmene.
De som tror at organisasjoner ikke har sjel, mister noe
underveis.
I demand a better future (David Bowie)
Jeg skal føre skyggeregnskap, spille skyggespill i
skyggekabinetter og lede skyggeorgansisasjoner og
skyggeregjering. Men mest av alt skal jeg overføre det jeg
makter av kjærlighet og visdom til Rebekka. På hennes
premisser – om jeg kan..?
Nå kan du selv gjøre øvelsen:
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Hvor har jeg hatt høy stjerne i livet og i hvilke faser? Kos deg med
minnene og øyeblikkene.

AVSLUTNING – om flyt, sex og død
BALANSE
Tirsdag 28.07.09; 06:00 har jeg direkte kontakt både med
hjernens white-box og black-boks. Samtidig. Jeg kan se det på de
direktesendte scannede bildene. Det er vidunderlig, en slags flytfølelse.
En ung kvinne kysser meg hengivent på munnen. Det er en
oppmuntring, en kjærlighetserklæring; helt som det skal være. Et
støt, en jolt:-)
Kl. 10.00 våkner jeg med en drøm om legegjerningen, som straks
går over i erkjennelsen av at det ikke er enten legevitenskap eller
alternativ medisin, ikke østlig eller vestlig, ikke matematikk eller
musikk, ikke høyrehjerne eller venstrehjerne, ikke fornuft eller
følelser. Det er både – og; BALANSEN.
En fjerde B slutter seg til de 3B jeg navigerer etter; beherskelse,
beskyttelse, begrensning – og nå BALANSE.
I
I
I
I

dream of rain
dream of gardens in the desert sand
wake in pain
dream of love as time runs through my hand

I dream of fire
Those dreams are tied to a horse that will never tire
And in the flames
Her shadows play in the shape of a man's desire
Sting, fra Desert Rose
Når Sting komponerer, har han en særdeles aktiv corpus colossum,
som forbinder begge hjernehalvdeler170. Musikk (tonehøyde,
melodi) hører vanligvis til i høyrehjernen, der drømmene også har
adresse. Sting, en mesterlig musiker og komponist i mine og
manges ører, kombinerer, han bruker det hele. Vi har noe å lære av
Sting, fragile as we are. Menneskehjernen og dannelsen av
bevissthet er fortsatt uutforsket. Det er ved å forstå og utvikle
individuelle og kollektive hjerner i blomstring og samspill vi kan
finne nøkkelen til vår overlevelse.
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EROTISK KAPITAL
Mitt hovedpoeng er at drøm er en fornybar ressurs som er en
utømmelig kilde til læring. Sosial, relasjonell, emosjonell og kreativ
kapital kan øke i volum og kvalitet om vi bryr oss mer om våre
drømmer. Akkurat nå (våren 2010) er erotisk kapital det hotteste
temaet171.
”Don’t get too attached to beauty, because it is not yours to
keep”172, sa mammaen til Uma Thurman til sin skjønne, forførende
datter. Det er ikke noe nytt at mennesker som er vakre får bedre
jobber og bedre betalt; det nye er at en kvinnelig sosiolog ved
London School of Economics hevder at feministene, uten selv å
være klar over det, har videreført patriarkatets moraliserende syn
på sex. Skjønnhet, selvfølelse, overbevisende iscenesettelse av
egen person og trygghet på seksuell identitet er naturlige
ingredienser i vår erotiske kapital.
Erotic capital has six, or possibly seven, distinct elements, one
of which has been characterized as ‘emotional labour’. Erotic
capital is increasingly important in the sexualized culture of
affluent modern societies.
Dr. Catherine Hakim173
Barack og Michelle Obama beviser dr. Hakims teoris holdbarhet idet
de forfører og tiltrekker seg håp og oppmerksomhet fra hele
verden. Obama’s got it, som hun sier. Hvordan kvinner og menn
forvalter denne sin naturlige og tilkjempede x-appeal i fremtiden og
hvordan seksuell aktivitet vil bli praktisert, forstått og dømt kan vi
bare spekulere i. Bodysign, braindesign, kjemikalier, plastikkirurgi,
mental og fysisk trening er vekstnæringer. Erotisk eller seksuell
kapital kan konverteres til andre kapitalformer, som finansiell eller
sosial kapital174 og må regnes med som en avgjørende faktor innen
media, politikk, reklame, idrett, kunst, næringsliv og livet i sin
helhet. Kvinner har ifølge. Hakim mer erotisk kapital enn menn fordi
de jobber hardere med saken, mens menn til gjengjeld er mer
interessert kvinner enn kvinner er i menn. Denne spenningen bærer
i seg muligheter for menn til å iscenesette seg mer raffinert som
seksuelle subjekter – og kanskje objekter - og for kvinner til å
171
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erobre en større frihet og mindre fordømmelse om de lever ut sin
EK (erotisk kapital). Å utvikle sin EK er hardt emosjonsarbeid
(”emotional labour”)175.
Recognize this?
Dreamer
There are lots of strings
Dream on
We can solve everything in science
Naturally
Science
It's a picture of how to get what you want out of life
Recognize this?
I love it
Dreamer
Isn't there some other way?
Who cares!
Joni Mitchell, The Reoccuring Dream lyrics

IMPROVISASJON OG BARNLIG LEK
Å drømme er å improvisere. Som å møte et tomt lerret - med full
palett. Som å spille nattjazz - med full besetning. En selvbiografisk,
dypt personlig og likevel gjenkjennelig og kommuniserende
aktivitet. Uten sensur.
Å arbeide med drømmer er å gjøre emosjonelt arbeid.
Kanskje er den unge piken som kysser meg et tegn på at jeg er
forsonet med den unge Rita; at min ungdom og mitt liv er godkjent
og sertifisert på en måte. Kanskje kan jeg tørre å bli gammel, å dø.
Det føles befriende. Kanskje kan jeg slippe extreme make-overs og
komme unna med kjærlighet til mennesker og natur, storøyd
nysgjerrighet, hardt drømarbeid – og et smil.
Jung hadde en teori om at vårt indre selv kan vise seg i en drøm
som et barn, og at denne arketypen representerer en persons
potensial for helhet. Men, sier Lucy Goodison,176 det indre barnet
kan også representere en indre sårbarhet, et ønske om beskyttelse,
kjærlighet og omsorg. Jeg tror på begge forslagene og går livet i
møte med barnets forestilling om at det stadig er nye begynnelser i
venteJ. Jeg vil la drømmene puste liv inn i sjelen slik jeg puster
oksygen til kroppens celler. Vi må alle innta egne rom og finne egne
stemmer. Det er ikke nok å slå opp i The Dictionary of Dreams and
175
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their meanings177, selv om det er inspirerende og kan anbefales.
Ingen teorier overgår din egen erfaring. Å være menneske i dag
handler om å være i en tilstand av dynamisk tilblivelse i dialog med
dype biologiske og kulturelle føringer. Drømmene hjelper oss å
avkle oss masker og finne ut hva vi trenger. Drøm er både en
individuell og kollektiv skapende prosess som ikke lar seg fange
eller fryse i noen fasttømret teori.

GRATIS KOMPASS OG MORO
Vi er alle besjelet støv. Philip Pullman snakker om Det gylne
kompass - en sannhetsmåler, et aliethometer, som gjennom
symboler viser og forteller det du vil skjule. Drømmene er et slikt
kompass, enten egoet ”vil” skjule noe eller bare ikke har ork til å
håndtere alt. I tillegg fanger drøm-meteret opp signaler som ellers
ikke når oss, fra alt som bærer oss og våre omliggende
økosystemer.
Jeg har latt meg underholde, undre og more – i årevis – av
drømmenes ustanselige oppfinnsomhet og intelligente
formidlingstricks. Og ikke minst har jeg fått lassevis av gratis lykke
i flyvedrømmer. Og i en enda sterkere sist-men-ikke minst-kategori
kommer all forsoningen med mennesker i livet som drømmene
produserer – gjennom helt konkrete scener med oppklaring,
forklaring, klemming, sex – whatever it takes. Drømmer gir
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Richard Craze: The Dictionary of Dreams and their Meanings –
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inspirasjon, løser problemer og bidrar til ny politikk178. Å bringe
private følelser ut i offentligheten kan hjelpe oss til å fri oss fra
stereotypier, gjøre valg og øke andres og egen livskvalitet.
While asleep, we are alone and perhaps more alone than at
any other time in our life. We have temporarily disconnected
from the world around us. We have temporarily suspended
our social role and our social facade. We don't need it when
we're asleep and dreaming and not acting in the world. We no
longer need our social defenses, those various ways of
protecting ourselves from truths we do not wish to reveal or
cannot see at the time. In the act of going to sleep we
undress not only physically but psychically as well. When our
brain gets a signal to start dreaming, there we are in our
emotional nudity.
Fra foredraget Dreams as Exceptional Human
Experiences
Montague Ullman, M.D.179
Drømmer eksponerer oss i vår emosjonelle nakenhet. Drømmer
skaper. Drømmer skaper fred. Drømmer blander seg i moralske,
økonomiske, politiske og intellektuelle spørsmål.
Drømmer gjenskaper kropp og sinn. Hver natt. Kanskje er det ikke
så store motsetninger mellom det rasjonelle og det emosjonelle,
mellom logikk og imaginasjon, mellom natt og dag – slik vi liker å
tro.
Jeg har i VIA REGIA tatt dere med på min reise, med glimt fra egne
drømlandskap. Å drømme er like menneskelig som å tenke - og det
henger sammen. Nye teknologier gir oss mer kunnskap om nattens
mysterier. Sammenhengen mellom nattlig og daglig hjerneaktivitet
er et viktig tema for drømforskningen i tiden som kommer.

DRØMTEMPEL
Min drøm er å etablere et Serapeum, et drømtempel180 - inspirert
av de gamle egyptere181 eller en gresk ”demios oneiron”, en
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Montague Ullmann understreker de sosiale aspektene av drøm
og bruker begrepet ”social unconscious”, først brukt av Eric Fromm,
en av våre forbilder på Sosialskolen i Trondheim på 70-talletJ
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Ordet tempel har forskjellige betydninger innen arkitektur og
religion. Ordet stammer fra det latinske templum, «sted hvor man
mottar varsler». Kilde: Wikipedia
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drømlandsby182 tilpasset vår tid, hvor psykologer, nevrobiologer,
lærere, utvalgte politikere, unge entreprenører, finansmeglere, kort
sagt drømmere av alle slag kan dele faktisk og intuitiv kunnskap og sammen lete og leke mer i og med nattens mysterier:-)
Der trengs ingen mannlige prester som skal ha en sølvgris eller et
grillet lam i offergave, bare våre egne åpne og utforskende sinn,
som er den ekte autoriteten i spørsmål av vesentlig betydning for
våre liv. Og for vår død. Om vi dør i en drøm, kan det hende vi blir
sterkere og får ny kraft. Om vi dreper en fiende i en drøm, frigir vi
den kraften vi har bundet opp i en negativ relasjon183.
Å gjenoppdage og omskape døden er et av vår tids pågående felles
gjøremål. De flerstemte meldingene fra våre truede økosystemer er
ikke til å misforstå. Drøm er det hinsidige materialet våre sinn
arbeider med under nattskiftet, en brobygger og mellom liv og død;
mellom natt og dag. Døden er alle drømmers mor. Å åpne døra på
gløtt til drømmenes og dødens dunkle underverdener kan være mer
livgivende enn vi kan drømme om. Vi kan alle skape vårt Serapeum,
som indre eller ytre rom for refleksjon og nåde.
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Det var mange drøm-templer i gamle Egypt. Omtalt bl.a. av
Private Myths: Dreams and Dreaming
182
Det greske ordet for drøm er ónar,”that which is seen in sleep
and then remembered”. Kjellaug Orvik sier i Drøm - vår skjulte virkelighet:
Guds tale gjennom drømmer, Ansgar, cop. 1984, at drøm kommer av greske
enýpnion, det som møter oss i søvne (hypnos). Iflg. Gerhard Kittel,
Gerhard Friedrich, Geoffrey William Bromileys Theological dictionary of the
New Testament, Volume 1 stemmer begge deler.
Kenneth Paul Kramer gir i Death Dreams: Unveiling Mysteries of the
Unconscious Mind 1993 grundige og inspirerende beskrivelser av en
rekke tradisjoners/kulturers måter å betrakte og bearbeide drøm på
– anbefales!
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Patricia Garfield skriver i sin klassiske bok Creative Dreaming:
Plan And Control Your Dreams to Develop Creativity,
Overcome Fears, Solve Problems, and Create a Better Self om
kunsten å utforske og lære av drømmer både i liv og død.
Anthony Stevens i
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