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“Når du trer inn i stillhetens tempel, 
vil du sannsynligvis befinne deg 

nærmere sentrumet ditt, og kunne 
gjøre viljehandlinger med autentisk 

mening og formål.”

-Viljen er demokratisk.
Professore Ferrucci ser blidt på 
meg. En mann som ikke bare er 
forfatter av bøker om psykosyn-
tese, mangeårig elev og medar-
beider av Roberto Assagioli, og 
med en lang karriere som psyko-
terapeut. Piero Rosso Ferrucci er 
også borger av Italia, et land med 
en kompleks og fargerik tusenårig 
historie med diktaturer og brutale 
viljesterke ledere, som fra tid til 
annen endte opp som fascister.

Livet kan være urettferdig. Noen blir født 
til fattigdom, andre velstand, noen med 

god helse, andre syke, noen sterke, andre 
svake, noen vakre, andre ikke. Enkelte er 
bare heldigere enn andre. Men viljen er 
for alle, selv for de som befinner seg på 
bunnen, sier Piero Ferrucci og ser ut av 
vinduet.

-Mennesker som ikke har så mye flaks 
kan utvikle viljen sin. Det er ikke mulig 
for alle å bli veldig rike eller mektige fra en 
dag til en annen, men vi har alle mulighet 
til å bli mer viljesterke, mer i stand til å ta 
meningsfulle beslutninger, være mer kon-

Demokratisk vilje
og kraften i en god historie

struktive. Og det gjør oss like, og det er bra 
at det er sånn.
Jeg ser også ut. Toscana har som kjent sin 
egen skjønnhet: rød jord, mørkegrønne 
popler, vinranker av diverse slag. Å være 
født og oppvokst i Renessansens hjem-
trakter kan ikke ha skadet psykosyntesen. 
Selv vokste Piero opp lenger nord, i Torino. 
Blant forfedrene hans finner vi Francesco 
Ferrucci, en mye omsunget italiensk helt 
som forsvarte Firenze mot keisermakten 
på 1500-tallet.*

-Jeg kom over dette stedet like etter 
at Assagioli døde,” forteller Piero stille, 
skuende i retning av nabobyen Sesto, eller 
kanskje videre helt til travle Prato, Tosca-
nas tekstilhovedstad og nummer to etter 
Firenze, der elven Bisanzio bukter seg på 
sin vei mot foreningen med store Arno rett 
nedenfor Renessansehovedstaden.

-Og da jeg giftet meg med Vivien (hans 
australske kone og oversetter) bosatte vi 
oss i Firenze, der våre to sønner fremdeles 
lever med oss, den ene pianist, den andre 
matematiker. Hele tiden leide jeg her, og 
en dag fikk jeg anledning til å kjøpe, smiler 
han, åpenbart fornøyd og ser seg enda 
videre om.

Etter fullførte filosofistudier ved uni-
versitetet i Torino, forlot Piero Italia i 1968 
for å besøke sin tante Laura, enke etter den 
* Interesserte kan finne mer om Piero og hans 
arbeid, inkludert storslått blomsterfotografer-
ing, på hans hjemmesider www.pieroferrucci.it

Dr. Piero Ferrucci, intervjuet av 
Trond Øverland, Fiesole, 3. oktober 2014.
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britiske forfatteren Aldous Huxley, i Sum-
mer of Love-rammete California. Laura 
var dypt involvert i Human Potential-be-
vegelsen, og den besøkende nevøen fikk 
gode muligheter til å gjøre seg kjent med 
diverse metoder og teknikker for å oppnå 
både høyere og dypere bevissthetstilstan-
der. På Esalen-instituttet traff han folk som 
kjente til dr. Roberto Aassagioli og hans 
ideer, noe som gjorde inntrykk. Så da han 
året etter vendte tilbake til hjemlandet 
presenterte han seg ved Assagiolis institutt 
i Firenze. Resten er historie. Piero ble der 
og studerte og arbeidet med den aldrende 
mesteren inntil dennes bortgang i 1974.

-Han inviterte meg til å studere under 
ham og jeg gikk for det. Det var en svært 
fruktbar tid for meg. Vi er 6-7 personer i 
Italia som ble gitt denne psykosyntesear-
ven, og jeg er en av dem, studentene som 
kjente og studerte under Assagioli.

Så her er vi, 40 år senere. Pieros fabel-
aktige studio ligger i Fiesole, en tilsynela-
tende søvnig åslandsby 20 minutters kjø-
retur unna Firenze. I tillegg til stigningen 
fra regionshovedstaden, må de som søker 
samtale gå opp samtlige bratte trapper i 
den treetasjes bygningen vi befinner oss i. 
Belønningen er svært iøynefallende: 270 
graders panoramautsikt over et storslagent 
landskap. På gatenivå ligger en kafé inn 
mot landsbyveien som snirkler seg videre 
oppover åsen. Det er imidlertid lite i dette 

loftstudioet vendt ut og bort fra landsbyen 
som minner om sivilisasjon. De store vin-
duene på flere vegger åpner for uendelig 
refleksjon og gir Pieros enkle arbeidsrom 
en aura av tidløshet. Mange grublere og 
eremitter gjennom historien har nok hatt 
langt tøffere kår.

-Etter Assagiolis død fortsatte vi med 
å undervise i og utvikle psykosyntese. Det 
gode med psykosyntesen er at den ikke er 
noe dogme. Den er mer som et frø som 
kan utvikles, brukes, utforskes. Vi finner vi 
alle slags muligheter i Assagiolis lære.

Skjer dette—utforskingen, resultatene, 
realiseringene?

-Jeg synes det. Hvis vi sammenlikner 
psykosyntesen av i dag med 1970-årenes, 
mener jeg at det har skjedd en utvikling. 

Mange forskjellige ting, institutter og 
tidsskrifter har vokst frem og tatt opp og 
utviklet ulike deler av psykosyntesen.

-For eksempel snakket Assagioli om 
verdien av skjønnhet. Dette var noe psy-
kologien ikke hadde lagt vekt på, men 
skjønnhet fikk en sentral betydning i 
psykosyntesen helt fra begynnelsen av. Jeg 
bestemte meg derfor for å skrive en bok 
om skjønnhet, men min bok har også sine 
begrensninger. Moderne nevrovitenskap 
gjør raske framskritt på dette området. 
Derfor besluttet vi å holde en konferanse 
om skjønnhet kommende fredag i det dei-
lige biblioteket i Uffizigalleriene i Firenze, 
som selv er et sted med stor skjønnhet.

-Temaet skjønnhet betyr mye for terapi. 
Kontakt med skjønnhet helbreder men-
nesker, stimulerer dem, endrer måten de 
forholder seg til andre på, vekker alle slags 
ideer. Skjønnhet berører oss, og kontakt 
med den endrer oss.

-I dag er nevroestetikk et fagområde i 
rask utvikling. Den forteller oss at skjønn-
het står i forbindelse med hjerneaktivitet.  
Jeg antar at det finnes en estetisk intelli-
gens, en evne til å oppfatte skjønnhet i et 
musikkstykke, et bilde, en persons indre 
skjønnhet, poesi, natur osv. Noen mennes-
ker har mer estetisk intelligens enn andre, 
andre mindre. Det ville være av stor betyd-
ning hvis vi kunne lære oss å utvikle denne 
intelligensen, folk ville blitt lykkeligere.

-I Norge er det jo forsket på virkningen 
av å lese bøker, besøke utstillinger, biblio-
tek, se filmer, gå på konserter—hva dette 
gjør med folk. Dette forskningsprosjektet 
omhandlet visst rundt 50.000 mennesker. 
De fant ut at mennesker som involve-
rer seg i slike aktiviteter, som jo er nært 
forbundet med skjønnhet, er gladere, lever 
lenger, har bedre helse. Så skjønnhet kan 
måles, virkningen av den.

Piero selv kan vel kalles en global ten-
ker. Det selvbiografiske stoffet på hjemme-
siden sin har han gitt overskriften ”Indras 
verdener.”

-En av mine sterkeste overbevisninger 
er at vi består av andre mennesker: relasjo-
nene vi har hatt her i livet danner stoffet 
i vårt vesen. Det vil si at foreldrene våre, 
venner, kolleger og lærere, og alle andre vi 
har hatt noe med å gjøre, lever i oss. Andre 
finnes i oss og vi i andre. Det er som den 
indiske guden Indra sine himler, der skin-
nende sfærer speiler hverandre og speiler 
speilingene, og så videre i det uendelige.

Viljen, som er temaet for din seneste bok, 
er det en kraft?

-Du finner ikke uttrykket viljekraft i 
den boka. Viljekraft blir ofte oppfattet som 
tvang; mange tenker gjerne på det som 
en slags fascisme, de forbinder det med 
anstrengelse, strenghet. Slik er ikke viljen i 
psykosyntese og i mitt arbeid.

-Først og fremst handler vilje om å 
finne ditt sentrum. Det er noe helt annet 
enn å ville fra et annet sted i deg selv, fra 
et trist sted, et deprimert sted. I sentrum 
av deg selv har du et fristed, et tidløst sted. 
Hvis vi ikke er i kontakt med dette, får vi 
det vanskelig. Hvis en person befinner seg 
hjemmefra om natten uten å vite veien 
hjem, kan vedkommende ende opp med å 
sove under en bro eller hvor som helst helt 
overlatt tilfeldighetene. Å være ute av fokus 
betyr å være i ubalanse, og det å ville fra 
et sted i oss som ikke er vårt sentrum kan 
ikke bare være nytteløst, men også rett og 
slett skadelig.

-Psykologisk sett vil en slik person 
springe fra en emosjon til en annen; en sti-
mulans her, en annen der, løpe fra den ene 
hendelsen etter den andre…livet vil bare 
være atspredt uten at en lærer å vende til-

“Vilje handler om å finne 
ditt sentrum. Det er noe 
helt annet enn å ville fra et 
annet sted i deg selv, fra et 
trist sted, et deprimert sted. 
I sentrum av deg selv har du 
et fristed, et tidløst sted.”
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bake til seg selv, her og nå, til et sted der vi 
på en måte er beskyttet, der vi er i sentrum 
uansett hvilken tilstand eller omstendighet 
vi er i. Der er vi i fred, ingen kan skyve oss 
rundt, vi har ikke hastverk. Når vi ikke kan 
gjøre dette, blir vi fort slitne og rastløse.

Dette personlige sentrumet høres ut som 
en riktig god idé. Hvordan kommer en 
seg dit?

-Vel, heldigvis er det ikke bare ord. Det 
finnes mengder med øvelser for å komme 

seg dit, som finnes i de fleste bøker om 
psykosyntese. ”Stillhetens tempel” er en 
slik øvelse. Du lukker øynene og forestil-
ler deg at du kommer til et tempel der det 
råder total stillhet. Når du trer inn i dette 
tempelet går du inn i denne stillheten, 
lytter til den, blir den stillheten.

Hvis du gjør det, vil du troligvis be-
finne deg nærmere sentrumet ditt, og 
kunne gjøre viljehandlinger med autentisk 
mening og formål.

 ”’Hva — er jeg ikke kroppen min! Hva snakker 
du om??...’ En slik reaksjon på øvelsen kommer 

når en forblir identifisert med ideene sine
som også omfatter forestillingen om å leve

i kroppen på en eller annen måte.”

Bør slike øvelser gjøres regelmessig?
-Noen mennesker ynder å arbeide i 

sitt indre, meditere og sånt. Så har vi de 
som ikke liker det noe særlig. De kan være 
mer ekstroverte, de tror ikke på det, har 
aldri erfart at og føler ikke at slike øvelser 
er noe for dem. Folk har ulike interesser 
og fokusområder. Så slike personer kan 
for eksempel vandre i naturen, eller hvis 
de har en kjøkkenhage kan de ta hånd om 
den. Dette vil være noe av det samme som 
å meditere på stillhet og sitt sentrum.

Din egen bok om viljen er ganske an-
nerledes enn Assagiolis The Act of Will. 
Hvordan vokste strukturen og hovedinn-
holdet fram: Åndedrett, finne sitt sen-
trum, frihet, dybde, osv.?

-Jeg ville jo ikke bare gjengi det Assa-
gioli sa, og jeg tror ikke han ville satt pris 
på det heller. Han likte ikke ”papegøyer”. 
For meg er substansen i det han uttryk-
te det viktigste. Innholdet i min bok er 
resultatet av min egen utforskning—i meg 
selv, i arbeid med klienter, gjennom å 
lese vitenskapelig litteratur, osv. Assagioli 
fastslo i sin tid at viljen var ”den moderne 
psykologiens Askepott.” Det kan vi ikke si 
i dag ettersom viljen er blitt gjenstand for 
betydelig forskning. Den omtales kanskje 
på ulike måter, men ”utførende funksjon,” 
”autonomi,” ”selvforårsaking” osv. går ut på 
det samme.

-Og hvis du på Assagiolis tid gikk til 
universitetet og sa at hjernen forandrer 

seg, ville ekspertene der bare motsi deg og 
si at ”hjernen virker ikke sånn, den endrer 
seg ikke lenger etter puberteten.” I dag vet 
vi at hjernen endrer seg plastisk gjennom 
hele livet, en kvalitet Assagioli tilskrev det 
ubevisste. Vi vet også nå at vi mennesker 
og hjernene våre er formbare. Her, som på 
så mange andre områder, var Assagioli en 
profet, forut for sin tid.

-Joda, hjernen og bevisstheten vår en-
drer seg uavbrutt. På Assagiolis tid var det 
stor avstand mellom psykologi og nevro-
vitenskap. Jeg har skrevet en artikkel om 
dette.* Og uansett om vi blir i stand til å 
bruke mer av hjernen vår eller ikke, så bru-
ker vi den på forskjellige måter. Dette har 
gått opp for tenkere og utøvere i dag:  det 
kan være at vi styrer vår egen evolusjon, 
som når vi skaper større kjærlighet, større 
oppmerksomhet, mer kreativitet, større fø-
lelse av skjønnhet, bedre relasjoner, bedre 
måter å bruke sinnet vårt på, større evne til 
refleksjon. Det finnes så mange muligheter.

Tenkere som Martha Crampton utvidet 
rammeverket for praktisk psykosyntese 
med nye metoder, teknikker og øvelser. 
Samtidig er Assagiolis nøkkeløvelser 
fortsatt grunnleggende fordi de går dypt 
og gir vesentlig styrke. Det kom også til 
et punkt der den opprinnelige avidentifi-
seringsøvelsen skapte en viss kontrovers i 
psykosyntesemiljøet. Hva skjedde?

* “Psychosynthesis in the light of neurosci-
ence” (2012). www.pieroferrucci.it/neurosci-
ence.html
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-Jo, en årsak til at avidentifisering noen 
ganger vekker motstand i folk er fordi den 
medfører en slags død. Ikke død som i 
begravelse, men i den forstand at hvis du 
vil endre deg fra det du har vært så må du 
tillate det nye å komme frem. Dette gren-
ser inn på det Zen kaller å gi rom for ditt 
opprinnelige vesen, som du hadde innen 
du ble født; en fri, innholdsløs tilstand, 
noe som er et godt utgangspunkt å bygge 
videre på, vårt sentrum.

-En annen årsak til at folk motsetter 
seg avidentifisering er at det strider mot 
oppfatninger de har av seg selv. Det kan 
virke fullstendig absurd på dem: ”Hva—
jeg er ikke kroppen min! Hva snakker du 
om??...” Men dette skjer fordi de forblir 
identifisert med ideene sine som også om-
fatter forestillingen om å leve i kroppen på 
en eller annen måte. Det kan være til stor 
hjelp å bli i stand til å avidentifisere seg fra 
slike reaksjoner på øvelsen ettersom det vil 
styrke evnen til å avidentifisere fra vane-
messig tenkning.

Er det et element av angst for dissosi-
ering i dette?

-Vel, dissosiering er noe som skjer ufri-
villig og ubevisst. Som når noe skjer med 
meg og jeg bruker denne forsvarsmeka-
nismen og sier at det egentlig ikke hender; 
dette tilhører ikke meg, osv. Men det er 
noe helt annet enn avidentifisering; snarere 
tvert i mot. Riktignok kan det være av stor 
betydning for oss å gå dypt inn i kroppen, 
være kroppen vår, være følelsene våre, 

være redslene våre, være tankene våre… 
Og dette blir faktisk mye lettere å gjøre 
om vi allerede har erfaring med å utøve 
avidentifisering. Da kan vi være i stand til 
å bare gå inn og ut av dette—det er viktig å 
gå videre!

-Vanskelighetene tårner seg opp når 
vi blir sittende fast; alltid de samme følel-
sene, samme reaksjonene, samme smerte, 
de samme mentale vanene. Begrepet ’falsk 
selv’ kommer til meg her; det offentlig 
aksepterte og generelt godtatte sosia-
le selvet, for å si det slik, som gir oss en 
presentabel identitet og makt. Hvis jeg kan 
innse at jeg ikke er dette, kan det være at 
jeg først har fått en reaksjon omtrent som 
noe sånt: ’Hva mener du med at jeg ikke 
er professor! Jeg har jobbet hardt hele livet 
for å være en professor og nå sier du at jeg 
ikke er det…Hva er jeg da??’ En slik kon-
frontasjon ville nok kunne arte seg som 
noe panikkartet for de fleste profesjonelle 
yrkesutøvere innledningsvis. Likevel, det 
er viktig, essensielt, å innse at professoren 
bare er et framkomstmiddel. Det er som å 
ha en bil og du bruker bilen til å komme 
deg dit du vil – men du er ikke den bilen. 
Ellers vil du når du pensjonerer deg bare 
få problemer. Mange får slike problemer 
når de mister taket på rollen de har vært så 
identifisert med. 

Betyr alt dette at enhver som finner sitt 
sentrum også finner viljen sin?

-I det minste finner de muligheter til å 
ville. Det er også sant... forts. s. 86

Har du også en lengsel 
etter noe mer i livet?

På HumaNovas ettårige selvutviklingsprogram vokser du som menne-
ske og lærer å forstå deg selv og andre bedre. Vi har også utdanninger til 
Samtalecoach, Organisasjonskonsulent, Samtaleterapeut og Parterapeut.

Informasjon og påmelding på www.humanova.no 
eller på telefon 22 55 07 00.

Velkommen til åpne inspirasjons- 
kvelder og gratis foredrag som 
annonseres jevnlig på hjemmesiden vår.

Samtalecoachutdanningen gir internasjonalt 
kvalitetssikret coachsertifikat gjennom EMCC.

“Å ville betyr å vende tilbake til sentrumet ditt. 
Du merker det subjektivt, du er våken,

kraftfull, du bestemmer. Du er ikke
bestemt av noe annet eller noen.”
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etter hvert som en trenger dypere inn i sin 
eksistensielle kjerne. Jeg antar at avidenti-
fisering blir en enklere oppgave for en så 
introvert som jeg. Jeg trives med å være 
sammen med mennesker, men jeg har an-
takelig et uvanlig sterkt behov for å tilbrin-
ge tid for meg selv. Og som jeg sa, jeg tror 
vi alle har dette behovet og at det vil hjelpe 
oss til å leve mer balansert. Det vil være en 
vei til virkeliggjøring av ’Jeg-Du’-forholdet.

Du begynner boka med et kapittel om 
frihet…

-Ja, viljen er fri vilje, det som gjør oss 
ansvarlige, som tillater oss å velge mellom 
godt og ondt, ideene vi vil støtte, hvordan 
vi vil forholde oss til andre mennesker. 
Dette er noe som bør tas svært alvorlig, for 
hvis vi ikke kjenner oss frie blir vi syke. Så 
jeg syntes at dette måtte komme først, og 
så kapitlet om sentrering. Dette ble måten 
å begynne på. Så følger dybde; i dag lever 
vi livene våre på overflaten. Jeg tenkte at 
dette var nødvendig. Tilstanden av nåde 
avslutter boka. Vi har denne tosidigheten 
der folk sier: ’Jeg vil ikke dyrke viljen. Jeg 
vil bare være i og nyte nåden.’ Men den 
inntreffer ikke hele tiden, bare i enkelte 
øyeblikk. Først må vi være i stand til å fun-
gere godt i hverdagen, så kommer nåden.

Hvert kapittel i boka har så mange vid-
underlige historier, fra hele verden, fra 
alle slags tradisjoner. Og oppsummerin-
gen til slutt dreier seg om Odyssevs...

-Du vet, historiefortelling har vært en 
del av menneskeheten siden vi kan huske. 
Først fikk vi ilden, og så satt vi oss rundt 
bålet og begynte å fortelle historier. Det å 
være sammen med andre er ikke noe nytt, 
for å si det sånn…og det var antakelig da 
språket kom inn i verden. Å fortelle his-
torier er historien om evolusjonen vår! 
Derfor blir vi så tiltrukket av og inntatt 
i historiefortelling. Og det var nok da vi 
begynte å bli menneskelige. Så ja, jeg elsker 
historier og jeg ser at når jeg forteller en 
historie blir folk mer oppmerksomme, det 
holder folk våkne når jeg snakker (latter).

-Jeg håper disse historiene og boken 
min vil inspirere andre til å gjøre jobben. 
Det å lese er aldri nok. En må gå inn for 
saken og gjøre en innsats, sadhana, som 
er det gamle ordet på sanskrit for dette. 
På samme måte som vi har tid til å spise, 
vaske, øve oss, osv. bør det finnes tid til in-
dre arbeid. Jeg er sikker på at i framtiden, 
akkurat som vi ikke går til sengs uten å ha 
pusset tenner osv., vil folk kjenne seg util-
pass hvis de legger seg uten å ha avidenti-
fisert ordentlig fra bekymringer og andre 
problemer som inntraff gjennom dagen. ’Å, 
jeg vil ikke ha med meg disse tingene inn 
i søvnen min! La meg være ubekymret og 
ordentlig avspent…’ Jeg tror de vil reflek-
tere på den måten og den dagen kommer 
snart, det er jeg overbevist om.

Piero Ferruccis seneste bok er Your Inner Will; 
Finding Strength in Critical Times.

Demokratisk vilje... forts. fra . s. 36 
...at hvis du vil, så kjenner du deg på en 
måte samlet, du føler at du er kommet 
tilbake til deg selv. Å ville betyr å vende til-
bake til sentrumet ditt: ”Når jeg vil komme 
tilbake til sentrumet mitt gjør jeg en vilje-
handling og jeg gjør noe nytt og ekte.” Du 
merker det subjektivt, du er våken, kraft-
full, du bestemmer. Du er ikke bestemt av 
noe annet eller noen. Du har kontrollen og 
er i kontakt med din indre styrke.

Det er gått mange år siden Assagioli utga 
sitt storverk om viljen. Siden da har det 
ikke kommet ut så mye psykosyntese- 
litteratur om den før din bok nå. Har 
dette vært et langt svangerskap for deg, 
eller kom du nylig tilbake til viljen etter å 
ha arbeidet med annet i mellomtiden?

-Jeg har alltid arbeidet med viljen, også 
i min praksis, og jeg visste at jeg før eller 
siden ville skrive en bok om den. Bøkene 
mine innledes lenge før de skrives. Men jeg 
hadde mye mindre nærhet til viljen enn til 
de to andre hovedtemaene for mine senes-
te litterære arbeider: vennlighet og skjønn-
het. På sett og vis var de enklere å skrive. 
Og boken om barn ble skrevet da jeg 
tilbrakte mye tid med mine egne småbarn. 
Det var som å skrive dagbok. Og sånn var 
det med vennlighet og skjønnhet også 
—temaer som har ligget mitt hjerte nær.

-Viljen, uansett hvor betydningsfull 
den er, har vært en helt annen historie for 
min del. Jeg er ikke noe utpreget viljemen-
neske, men ikke desto mindre innså jeg 
viljens verdi og betydning. Så det ble noe 
av en oppoverbakke for meg—mitt vilje-
prosjekt, for å bruke et assagiolisk begrep. 
Jeg måtte tenke mer over dette temaet enn 
de andre, og bruke øvelser for å komme 
ordentlig inn i det. Og jeg tror at mange 
her i Vesten, ikke minst i Italia, har en dyp 

ambivalens mot viljen, en dyptliggende 
mistanke som strider mot psykosyntesens 
forsikringer om at viljen ikke er autoritær. 
Så under arbeidet med denne boka ble jeg 
nødt til å se på min egen motstand. Først 
da kunne jeg skrive denne boka—og jeg 
besluttet å skrive de andre bøkene først.

Så denne boka er ikke avlet i kjærlighet?
-Jo-jo, den er så absolutt et kjærlig-

hetsbarn! For meg er det å skrive både 
hardt arbeid og noe jeg elsker å gjøre. Og 
jeg elsker å gå inn i en slags tilstand av det 
å være, der jeg fortsetter å reflektere over 
ting i lang tid inntil det sier klikk. Men i 
dette tilfellet måtte jeg fortsette denne pro-
sessen lenger enn vanlig. Kanskje denne 
boka om viljen er et mer modent arbeid 
enn de andre ettersom jeg måtte gå dypere 
i prosess for å skrive den.

Et forfatterskap er gjerne helt eller delvis 
en enslig affære. Hva har du å si om det å 
være alene uten å kjenne seg ensom?

-Vel, jeg har selvfølgelig en familie og 
har hatt det i alle disse årene, men før det 
bodde jeg for meg selv og tilbrakte mye tid 
sånn. Det er et spørsmål om karakter, ten-
ker jeg. Noen av oss nyter å være sammen 
med andre, prate, forholde oss til, tilbringe 
tid med andre. Uansett tror jeg at vi alle 
har behov for tid for oss selv og jeg tror 
dette behovet ikke er ordentlig anerkjent i 
vårt samfunn. Det er årsaken til at en del 
får problemer, de blir syke fordi de ikke 
har tid til å puste ordentlig, være seg selv, 
tenke selvstendig. Muligens har jeg dette 
behovet i spesielt stor grad. Kanskje var 
jeg munk i mitt tidligere liv—eller kanskje 
ikke!

-For å vende tilbake til avidentifisering: 
Når en gjør det ordentlig blir selv ens indre 
virkelighet på sett og vis eksternalisert, 

”Det å lese er aldri nok. En må gå inn for saken 
og gjøre en innsats ... På samme måte som vi 

har tid til å spise, vaske, øve oss osv.
bør det finnes tid for indre arbeid.” 


