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De senaste tio åren hade jag ha# för vana att föra en omfattande ”komihåglista” 
på alla de kvinnor som jag ha# kontakt med runt om i världen. Listan har all-
tid innefattat några ”favoriter” som jag lagt ned mer arbete på att ”hålla varma”. 
Mobilräkningarna har genom åren blivit absurt stora. Vilken hopplös väg!

Ändå har jag nästan alltid behållit mina före detta $ickvänner som vänner e#er-
som vi med få undantag, skilts åt på ett fredligt sätt. Jag har aldrig gjort något fysiskt 
med en kvinna som hon inte själv velat, men sanningen är att jag o#a varit manipu-
lativ i mitt sy#e att förföra. Utan vidare skulle jag kunna skriva en bok om alla de 
sätt som jag lärt mig att ”sälja” mig till kvinnor på. (Denna försäljningsteknik kom 
väl till pass då jag började sälja sponsorskap till det som kom att bli %e Card-pro-
jektet. Förmågan att sälja mig till kvinnor hjälpte mig att lyckas med försäljningen 
av tre stycken Whitbread-projekt. Nyckelprincipen var att aldrig verka för angelä-
gen. Allt för att den tilltänkta köparen skall känna sig så avspänd som möjligt.)

Alla som känt mig lite närmare har noterat vad jag hållit på med. De har betrak-
tat mig med ömsom beundran, förundran, avundsjuka eller i vissa fall reagerat med 
rent avståndstagande och förakt. Första gången jag kände att detta beteende &ck 
allvarliga konsekvenser var då jag under förra Volvo Ocean Race hade bjudit in en 
$ickvän som jag trä'at i Miami till nästa hamn som var Baltimore. Där trä'ade jag 
en ny kvinna, Sara, som jag oskyldigt trä'ade över en kopp ka'e ett par gånger. Det 
galna i detta märkte först ”Clouds”, meteorologen som jag jobbade med. Han blev av 
goda skäl lite sur då han märkte att jag inte var riktigt fokuserad på mitt jobb att som 
navigatör förbereda nästa delsträcka över Atlanten. Jag kände stressen krypa på mig 
och plötsligt hade jag ryggskott som bara blev sämre av behandlingen jag &ck av 
tävlingens egen kiropraktor. Kapten Grant Dalton &ck veta att jag inte kunde segla 
men lyckades på något sätt övertala mig att göra det ändå. Detta skulle komma att 
bli det största helvete jag upplevt ombord någonsin. Sanslösa ryggsmärtor dövade 
jag med med mor&n och andra tabletter. Det behöver knappt sägas att jag inte gjor-
de ett så bra jobb ombord. Jag förstod inte den gudomliga vinken den gången!

Seglarvänner brukade skämta och säga att jag närmade mig kvinnor på följande 
vis: ”Trust me, I am a Swedish doctor. I am racing around the world and it would 
be nice to have a co'ee with you.” Allt för att göra intryck och imponera.

Sann, villkorslös kärlek har ingen motsats, medan den förälskelse, passion, el-
ler vad man nu vill kalla det, som jag de&nierat som ”kärlek” har sin motsats i djup 
smärta då den grundas i bekrä#elsebehov och ett djupt beroende av partnern. Att 
stötas bort av partnern orsakar antingen hat, ilska eller, som o#ast i mitt fall, en 
enorm, inre smärta. En bottenlös ursmärta som jag har gjort allt för att undvika. ”I 
love you, I need you, if you leave me I will surely die …” som Elvis Presley sjunger. 
Det är den snedvridna form av kärlek som lovprisas i många musiktexter. 

Jag hade aldrig ha# förmågan att känna riktig kärlek till en kvinna i ett förhållan-
de. All min passion, trånad, förälskelse, kärlekshunger, har alltid varit på avstånd, 
så länge hon inte varit infångad i mina garn. 
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Redan e#er %e Card-projektet, hösten )**+, då jag började gå i terapi, var jag 
medveten om att detta Casanovasyndrom inte var särskilt hälsosamt och jag kände 
mig maktlös. Terapin verkade inte bita på detta skeva beteende, det verkade kons-
tigt nog snarare göra det värre. Även om mycket annat blev bättre i mitt liv så fanns 
smärtan kvar av min relationsproblematik. Beteendet hade successivt utvecklats från 
lätt bruk till visst missbruk och vidare till ett närmast besatt beroende. Överallt, var 
jag än befann mig, fanns ett ständigt sökande e#er nya potentiella partners, ibland 
med siktet inställt på en allvarlig relation, ibland bara på grund av ett rent, sexuellt 
intresse. Jag kunde under många år inte ens åka tåg utan att titta igenom varenda 
vagn i mitt ständiga sökande e#er potentiella partners. Likadant var det på $ygplat-
ser, restauranger, gator och i a'ärer, överallt i o'entliga miljöer. O#a kom jag hem ef-
ter mina resor med mängder av telefonnummer som jag o#ast inte ens orkade ringa. 
Mitt bekrä#elsebehov nöjde sig o#a med att veta att jag var intressant nog för att få 
ett telefonnummer. Det räckte vissa gånger att fånga någons blick för att jag skulle 
vara tillfälligt nöjd. Jag har alltid sökt och längtat e#er ”den rätta” men aldrig funnit 
henne, men har också sedan länge insett att det egentligen handlar om att hitta rätt i 
mig själv! Mitt beteende hade blivit alltmer plågsamt för mig själv och för vissa av de 
många kvinnor som jag lyckats förföra. Trots massor av terapi och en hel del medita-
tion hade denna galna karusell inte slutat snurra, och jag insåg att det jag allra mest 
längtade e#er var det som jag var mest rädd för, nämligen sann kärlek! 

Den vetgirige lärjungen till en andlig lärare frågade:
”Vad är kärlek?”
”Kärlek är den totala frånvaron av rädsla”, svarade den vise mannen.
”Men vad är det då som vi är så rädda för?” replikerade eleven.
”Kärlek!” kom det retoriska, till synes paradoxala, svaret.
Jag förstod att jag måste igenom den rädsla och smärta som jag bar på långt inne. 

Det betydde att jag behövde lära mig att älska mig själv mera, acceptera mig själv. 
För nära vänner, både kvinnliga och manliga, har jag kunnat känna närhet och kär-
lek, vågat vara sårbar, ärlig och öppen. Men i kärleksrelationer, där fysisk kärlek in-
går, har det varit svårt. Det har varit som en blockering som alltid funnits mellan 
mitt hjärta och min sexuella dri#. Det har känts som om det antingen har handlat 
om kärlek i hjärtat eller passionerad, fysisk attraktion. O#a har mina relationer in-
letts med passionerad, het fysisk attraktion. När sedan föremålet för min uppvakt-
ning börjat visa tecken på ett djupare intresse hände alltid något märkligt, som all-
tid började när hon verkligen visade att det var ett bestående förhållande hon ville 
ha. När det hände, e#er några månader, eller ibland bara några veckor, hittade jag 
alltid något ”fel” på hennes kropp eller i hennes beteende. Den heta romansen för-
byttes snabbt i tråkighet, en känsla av död instängdhet och då försvann också, of-
tast, den fysiska attraktionen. Då var det bara ut ”på banan” och snabbt jaga vidare 
mot nästa ”objekt”. Den ständiga jakten på nya upplevelser och kickar, nya, heta, 
spännande, intensiva kärleksäventyr e#er den kvinna som äntligen skulle ”rädda” 
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mig till ett liv mer i frid med mig själv!
I bibeln står det: ”Älska din nästa såsom dig själv.” Jag måste först lära mig att 

älska mig själv för att fullt ut kunna älska. En $ickvän skrev, sommaren --., en dikt 
till mig som slutade med orden: ”Varför blev du så rädd när jag började älska dig 
lite grann?” De orden gjorde ont i mig. För första gången kom tanken: Är jag kan-
ske rädd för intimitet och närhet?

En ”womanizer” har alltid en emotionellt störd relation till sina föräldrar. O#ast 
med mamman. Detta hade jag varit klar över redan under tidigare terapi, men hade 
uppenbart inte kunnat bryta beteendet även om jag hade varit i kontakt med hav av 
ilska mot min mor, en ilska som med åren klingat av och så småningom, tack och 
lov, gjorde det möjligt att möta henne på ett kärleksfullt sätt innan hon gick bort. 

Fram till !+-årsåldern använde jag alkohol som en väl fungerande $yktväg från 
inre oro och en stundtals besvärande ångest. E#er några år av diverse terapi hade 
den drogen helt förlorat sitt intresse. Det berodde också på att mina bakfyllor blev 
så ångestfyllda att de inte på något sätt kompenserade några timmars rus. De $es-
ta alkoholberoende jag känner har milda bakrus. Det hade inte jag och dessutom 
&ck jag magkatarr av alkoholintaget. Redan när jag som ung läkare jobbade på 
Karolinska sjukhusets alkoholklinik noterade jag, med inte så lite oro, mina tidiga 
tecken på alkoholberoende. ”Fundera över ditt intag om du börjar uppleva tecken 
på kontrollförlust, ’blackouts’, och om mindre önskvärda sociala konsekvenser upp-
står.” Jag hade en tendens till detta och insåg att alkohol inte var en bra metod att 
köpa mig en stunds lugn inombords. Då hade jag ingen aning om att inne i mig ru-
vade en annan beroende personlighet som behövde snabb, tillfällig lindring för att 
hålla ”demonerna” på plats. 

Våren /++" kom jag att nå min ”botten” i detta alltmer tvångsmässiga och besatta 
relationsmissbruk som jag var helt maktlös inför. Plötsligt kom ett bryskt uppvak-
nande ur drömmen om att jag hade förmåga att göra vettiga val i mina relationer. 

I början av april hamnade jag i en mycket plågsam situation. Jag satt hemma i 
so'an med tårarna rinnande. Två starka, vackra och riktigt arga unga kvinnor stod 
framför mig och skrek. 

– Vad i helvete håller du på med? Den ena av oss har du varit otrogen mot och den 
andra har du troligen smittat med genitalt herpesvirus. Du hade inte berättat för nån 
av oss att du bar på smittan. Du behöver hjälp, Roger. Du behöver någon annan slags 
terapi än den du provat hittills. Ditt beteende är inte riktigt friskt. Du som annars på 
så många sätt är en så kärleksfull och &n person. Gör någonting åt detta NU!

Det som hade hänt hade varit så dumt gjort av mig att jag plötsligt insåg vid-
den av mitt handlande. Jag kände mig absolut maktlös. Jag hade bjudit hem min 
nya $ickvän från Frankrike samtidigt som min före detta $ickvän Sara fortfarande 
bodde kvar i min lägenhet. Visserligen hade min före detta en ny man, men $era av 
mina vänner hade varnat mig för att låta de två trä'a varandra. I min omedvetenhet 
lyssnade jag inte det minsta på de goda råden. Mina vänner insåg bättre än jag vad 
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en sviken kvinna kan göra. Dessutom var det sant att jag underlåtit att berätta om 
mitt virus även om det inte var så illa som man kan tro. Genitalt herpesvirus bärs 
av cirka / miljoner svenskar, varav tydligen bara häl#en är medvetna om att de är 
smittade och många inte ens har några symptom.

Ramesh, en vis mannen i Indien, sa en gång: ”Ibland gör vi så dumma och oö-
verlagda saker att du vet att det inte var du som gjorde det.” En klen tröst. Men för 
honom är det helt enkelt ett faktum att vi egentligen inte har kontroll över någon-
ting, även om det mesta inte ställer till några problem. 

På ett eller annat sätt lyckades jag be om ursäkt och lämnade de båda kvinnorna 
för att på skakiga knän åka till Indien. Något hade trä'at mig djupt men det skulle 
snart bli värre. Några dagar e#er att jag kommit hem från landet i öster hände det 
– kanske – mest chockerande jag varit med om i hela mitt liv. 

Det kändes mycket smärtsamt att läsa på A#onbladets löpsedlar denna morgon 
den -:e april /++": ”Känd svensk läkare spred obotlig sexsmitta.” 

Den där morgonen på väg ut till Arlanda kommer jag nog aldrig att glömma. 
Jag ville helst av allt försvinna från jordens yta, fylld till bristningsgränsen av skam-
känslor. ”Hur kunde detta hända? Vad i helsike hade jag ställt till med? Vad kommer 
att hända härnäst?” Virriga tankar snurrade i min hjärna denna svarta onsdagsmor-
gon. Jag kände mig inte särskilt seglingssugen, och då var jag på väg till Frankrike 
för att vara med om att hämta vår nyligen inhyrda trimaran. Vilken röra!

Artikeln räckte för att få mig ordentligt omskakad, även om jag inte ens kunde 
vara säker på att jag var skyldig till smittan. Både män och kvinnor kan bära detta 
virus latent i många år och det kan bryta ut när som helst i en stressig situation. 
Lagen kräver inte ens att man berättar om denna smitta för sin partner men natur-
ligtvis borde jag ha gjort så. Jag visste ju att jag bar på detta mycket vanliga virus. 
Det absurda var att jag inte ens hade tänkt på att berätta det för någon av dem. Så 
lite respekt hade jag ha# för dessa båda kvinnor – och mig själv! Långt därinne vi-
lade ett kvinnoförakt som inte var så roligt att erkänna. Kanske kan det kallas ”pas-
siv aggressivitet”. Det var dags att ta itu med detta, helt klart!

Mitt namn fanns inte med i artikeln, som för övrigt var relativt sanningsenligt 
skriven och förhoppningsvis kunde den få andra, liksom mig själv, att bli mer ärli-
ga. Min före detta $ickvän hade gått till tidningen med ett mycket förtroligt e-mail 
som jag skrivit på hennes uppmaning några veckor tidigare från Indien. I mailet 
bad jag om ursäkt för att jag hade smittat henne. Märkligt nog blev jag inte ens arg 
på henne. På något sätt kände jag mig som den där bankrånaren som till slut är så 
trött och stressad av att råna banker att han nästan avsiktligt &xar så att han åker 
fast! Någon har sagt att det alltid behövs någon händelse som får tillräckligt allvarli-
ga sociala konsekvenser för att tvinga en missbrukare till förändring. Det som hänt 
kändes fullt tillräckligt för mig. Jag insåg att jag inte hade varit långt ifrån att bli to-
talt utskämd i hela landet. Så kändes det i alla fall. Som genom ett mirakel ringde 
inte en enda person och kommenterade artikeln, varken journalister eller vänner. 
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Säkert var det många som tisslade och tasslade bakom min rygg men det av mig 
förväntade mediadrevet uteblev. 

Tidigare under våren hade jag också hamnat i en lika obehaglig som dramatisk si-
tuation på grund av en av mina många ”historier”. Av någon outgrundlig anledning 
hade jag blivit inbjuden av en ung vacker rumänska att besöka henne och hennes fa-
milj i Bukarest. Av en ännu mer obegriplig anledning hade jag tackat ja till inviten. 
E&dania och pappan kom och hämtade mig på $ygplatsen i en inte alltför välvårdad 
Mercedes (++, som hon körde genom stan som jagad i en amerikansk action&lm. 
Hon berättade att hon &xat en våning där vi lugnt och ostört skulle kunna tillbringa 
helgen. Våningen var lånad av en vän och hon skulle bara hämta nycklarna. Allt ver-
kade helt i sin ordning då hon släppte av mig tillsammans med sin pappa, som bjöd 
på lunch på den restaurang där mamman arbetade. Det var en smått absurd situation 
där jag satt med detta par, obetydligt äldre än jag själv, och försökte göra mig förstådd 
på tyska. Jag förstod att pappan sannolikt sysslade med någon form av illegal import 
av bilar men han kändes varm och vänlig. Det verkade smickrande att jag var så in-
tresserad av deras //-åriga dotter som jag faktiskt trä'at i Sverige där hon besökt en 
släkting. Det var uppenbart att det var dottern som styrde och ställde i familjen då 
hon kom och hämtade mig för leverans till den inhyrda lägenheten. Vi klev in i ett 
ru0gt hus med en trappuppgång som inte sett färg på många decennier, gud vet var 
i denna oborstade, stora stad.

– Ta en dusch och sov en stund, jag kommer snart tillbaka, sa min unga väninna 
på sin utmärkta engelska. 

Jag gjorde som hon sa, jag var trött och la mig och sov, helt aningslös om vad som 
komma skulle. Ett par timmar senare vaknade jag upp med ett ryck. Från ett annat 
rum hördes en våldsam och aggressiv ordväxling där jag bara kände igen E&danias 
röst. Dörren till mitt sovrum kastades upp.

– Vi måste $y härifrån, fråga inget, gå bara rätt ut till hissen. De har vapen, skrek 
en mycket skärrad, men ändå samlad E&dania. 

Med hög puls kastade jag på mig kläderna och vi tog oss ut till hissen. På väg dit 
passerade vi ett par män i !(-årsåldern vars aggressiva blickar antydde att mitt liv 
inte var så mycket värt. På väg ned i hissen &ck jag snabbt viktig information.

– Det där var min före detta pojkvän som fått reda på att jag bjudit hit dig. Vi har 
separerat men han vill inte låta mig gå. Han är en fullblodsgangster, äger ett trans-
portbolag och bär alltid vapen. Det är viktigt att vi omedelbart tar oss ur stan upp i 
bergen, annars är det fara för ditt liv. Han är galen av svartsjuka.

Vad hade jag hamnat i? Några minuter senare hade E&dania knu'at mig in i en 
gammal bil som på tjutande däck körde oss ut ur stan. Föraren presenterade sig 
vänligt som en vän till pappan. E&dania hade, för att förvilla sin försmådde, farlige 
älskare, tagit en annan väg med sin pappas bil för att möta oss på hemlig plats e#er 
att ha försäkrat sig om att inte vara förföljd. 

E#er några nervösa timmar checkade vi in på ett litet hotell på en skidort där 
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snön smällt till gråvita $äckar sedan några veckor. Den lydiga pappan, med de 
snälla boxerögonen, och hans kompis bodde i ett rum och E&dania bodde med 
mig i rummet intill. Hennes skönhet, parfym och sensuella underkläder räckte inte 
för att få mig intresserad denna oroliga natt. Jag bara väntade på att någon när som 
helst skulle skjuta sig igenom den tunna hotelldörren.

När jag nästa dag &ck höra att E&dania behövde pengar för att lösa ut sin tra&k-
skadade bror från sjukhus kändes det som att jag fått nog av detta Vilda Västernland. 
Säkert en blu' men jag gav henne de pengar hon behövde och vips var hon försvun-
nen. Pappan med sin vän körde mig pliktskyldigast till $ygplatsen som verkligen 
var den plats jag ville till så fort som bara möjligt!

Det var inte utan några djupa andetag av lättnad, som för övrigt lockade fram 
tårar av tacksamhet, jag satt på planet hem till Stockholm. Jag hade fått mig en all-
varig läxa men det behövdes tydligen mer för att jag skulle ta itu med mina tvångs-
mässiga beteenden.

Som ett tecken från skyn fann jag denna vår en artikel om ”sex och kärleksmiss-
bruk” i en kvällstidning. Det kändes inte alls bra när jag ännu en gång kände igen 
mig.

”Du jagar tvångsmässigt från den ena relationen till den andra. O#a har du $er 
än en sexuell eller känslomässig relation samtidigt. Du känner dig tom och ofull-
ständig när du är ensam. Även om du är rädd för närhet och engagemang söker 
du nya relationer och sexkontakter. Du blandar ihop kärlek med sexuell attraktion 
och med medömkan. Du blir slav under ditt känslomässiga beroende, romantiska 
intrigerande …”

E#er allt detta hänt under våren /++" bad jag en nära vän att leta e#er någon 
alternativ metod till all den terapi som uppenbart inte hade varit en tillräckligt ef-
fektiv medicin för att ändra mitt beteende. Hon hittade självhjälpsgrupper för det-
ta speciella missbruk på Internet och snart hade jag nervöst loggat in mig på den 
svenska hemsidan. När jag svarat på de "+ frågor som erbjöds som självtest drop-
pade kallsvetten från pannan. Jag insåg att det var dags att gå på möte i dessa själv-
hjälpsgrupper. Nog hade jag ibland anat att jag hade en missbrukspersonlighet men 
nu stod det utom allt tvivel. 

Under de senaste åren hade jag också insett att en av orsakerna till att jag hade 
sökt mig till professionell sport har varit mitt omättliga intresse för kvinnor. All den 
uppmärksamhet som sporten givit mig hade jag girigt sugit i mig som ytterligare en 
lustgivande drog. Genom min sport hade det skapats möjligheter till möten med 
kvinnor som till och med överträ'ade sjukhusmiljön, där jag befann mig några år. 
Visserligen hade mitt jobb som kirurg på Danderyds sjukhus varit en spännan-
de miljö med många kvinnor, men professionell havskappsegling hade givit större 
kickar på de $esta områden! Att det högst sannolikt hade varit sökandet e#er star-
kare spänning och kickar som gjort att jag lämnat sjukhusvärlden var jag på den ti-
den naturligtvis inte medveten om. Jag gick bara på vad som kändes rätt i stunden 
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och har aldrig ångrat det valet en enda minut, då seglingen har skapat så mycket 
positivt i mitt liv. Att kunna få göra sin mest passionerade fritidssyssla till sitt yrke 
är en fantastisk gåva även om det kan ha sina baksidor. 

Det blev nu lättare för mig att förstå varför forskare funnit så stora likheter i 
hjärnan hos drogmissbrukare, kriminella och spänningssökare. Vi hade alla, visa-
de det sig, låga värden av MAO-hämmare, en viktig signalsubstans i hjärnan. De 
lärde tvistar som vanligt om orsaken ligger i arv eller miljö. Min uppfattning är att 
den tidiga psykosociala miljön är grundorsaken men att det troligen krävs en är#lig 
disposition för att utveckla ett tvångsmässigt beroende av vilken typ det än mån-
ne vara. Det &nns forskning som visar att missbrukspersonligheter till *+ procent 
kommer från familjer som kan kallas emotionellt dysfunktionella. Det hade jag vis-
serligen insett, vad gäller min egen familj, sedan många år, och det var i mina ögon 
därför ingen tillfällighet att jag inte har ha# förmågan att skapa en djup, varaktig 
och hyfsat frisk kärleksrelation. Jag har aldrig varit gi# eller ska'at barn, något som 
under många år hade känts smärtsamt för mig. De gånger jag ha# möjlighet att gi#a 
mig hade jag avstått också för att jag visste att jag inte klarade av att vara min part-
ner trogen och kände att jag inte ville leva ett dubbelliv med älskarinnor vid sidan 
om. Det var illa nog att jag hade ha# mycket svårt att vara ärlig och trogen i de lite 
längre relationer jag trots allt lyckats ha genom livet. 

Det kändes verkligen viktigt att jag äntligen var en ny starkare ”medicin” på spå-
ren, en process som inte primärt jobbade mot att möta gamla begravda känslomin-
nen utan att först stoppa beteendet. Jag skulle nu få stöd av likasinnade människor 
som gör att man förstår att man inte är ensam. Det innebär också att lära mig att 
kapitulera och be om hjälp, e#er att ha upplevt total maktlöshet. För mig handlade 
det om att inse att jag behövde hjälp från en högre makt, någonting utanför mig 
själv. Andligheten och anonymiteten är grundstenarna i dessa självhjälpsgrupper. 
”Det viktigaste först, nämligen att upphöra med att agera ut dina beteenden, släpp 
taget, ta det lugnt, en dag i taget och gör det enkelt” understryker denna kärleks-
fulla, icke professionella självhjälpsgemenskap. 

För missbrukare är detta kanske den kra#fullaste metoden att undanröja rädsla 
och smärta på vägen mot mer bestående inre stillhet och helhet. Det kändes hopp-
fullt men samtidigt skamligt och smärtsamt när alla nya insikter föll på plats.

Det skulle komma att ta några månader innan jag vågade gå på dessa möten för 
sex- och relationsmissbruk, som senare kom att ge en stor positiv vändning i mitt 
liv. Först under sensommaren /++" tog jag mod till mig och klev på veka ben in ge-
nom dörren till mitt första möte. 

Jag hade vankat av och an ett par gånger utanför en av självhjälpsgruppernas mö-
tesadresser utan att våga mig in. När jag väl kom dit och satte jag mig i cirkeln runt 
det ka'e$äckiga masonitbordet insåg jag dock snabbt att jag kommit till alldeles rätt 
ställe. Det kändes som om en stor del av lidandet hade upphört och jag förstod att jag 
var långt ifrån ensam.
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De gamla följeslagarna Skuld och Skam hade förlorat sitt järngrepp och det kän-
des som en enorm lättnad e#er detta första nervösa möte. Det landade djupt i mig, 
det faktum att jag hade något som behövde jobbas med på just precis detta sätt. 
Denna oändliga inre resa tycks aldrig ha något slut. Jag insåg att jag måste lära mig 
att hantera min missbrukspersonlighet. En delpersonlighet som alltid kommer att 
&nnas där lurande i vassen som en rovgirig gammal krokodil, men kan läras att hål-
la sig där i vassen och inte ställa till så mycket elände i mitt liv. En delpersonlighet 
i mig som är stark, falsk och listig, allt enligt självhjälpsprogrammets rättframma 
uttryckssätt. Att förstå vilka tankar som kommer från min missbrukspersonlighet 
och vilka som kommer från resten av min friska personlighet kom så småningom 
att visa sig avgörande för att gå vidare.

Många gurus har sagt: ”Du tror att du lever ditt liv … kanske är det mera sant att 
säga att livet lever dig.” För mig är det självklart att det &nns en annan dimension 
av tillvaron. Något som vi aldrig kan förstå oss på styr hela skeendet i universum 
inklusive oss små marionetter, ”puppets on a string”. 

Det kändes verkligen som att det var Guds försyn att jag fått kontakt med själv-
hjälpsprogrammet, även om det skulle dröja något år innan jag på allvar skulle dyka 
in i detta andliga, men också så praktiskt tillämpbara och enkla program. 

Kanske kommer det att dröja en tid innan jag kan leva e#er Dalai Lamas ord: 
”Den bästa relationen är den där er kärlek för varandra överskrider ert behov av 
varandra”, men jag var de&nitivt på rätt väg även om det inte skulle dröja länge inn-
an min älskade segling ännu en gång slet mig ut på haven. Den enda kärleksrelation 
som jag riktigt hållit fast vid, så här långt! 

Jag hade äntligen förstått innebörden i det som Jesus lär ha sagt: ”Den som öd-
mjukar sig skall bli upphöjd. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad.” 

I_Nilsson_Mot stormens o!ga_070741   41 07-07-20   13.24.29


