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Att bli inspirerad

Vad får en människa att bli inspirerad?

Kan det vara så som jag tror, att det är väldigt individuellt. Och att man blir inspirerad av olika 
saker beroende vad det resulterar i vad den som blir inspirerad gör av den inspirationen. Det finns så
många människor jag möte som säger att dom önskade att göra X eller att dom ångrade att dom 
INTE gjorde X. Man lever bara en gång. Carpe Diem kommer här väl in eller ”upplev dagen som 
det latinska uttrycket betyder. Varför skjuta upp något till morgondagen när man kan göra det idag. 
Imorgon kan det ju faktiskt vara för sent... 

• Vad har du för erfarenhet sedan tidigare?

• Vad är du intresserad av?

Ibland när folk ser vad jag skapar i t.e.x hemma; ett hem där varje rum har ett eget tema. Just hallen 
som är närmast klar har temat Antiken. Då brukar jag få frågan vad som inspirerar mig. Svaret är 
”glimtar av många saker”;

• bilder

• ord

• böcker

• musik

• andra hem

• andra miljöer

Men jag tror jag kan förmedla något klokt ord i temat;

• Sluta aldrig vara nyfiken!

• Våga prova på sådant som du inte gjort förut!

• Var hela tiden ”open minded” (öppen för andras prat) och lyssna på andras erfarenheter och 
tyckande, för då tror jag att du åstadkommer att du själv blir mer nyfiken att prova nya 
saker!

Just det där med att prova på nya saker så tänker jag på ett år försökte jag få ihop ett gäng att följa 
med mig att prova fallskärm, och ett annat år skärmflyg.

Båda grupperna hade till en början ungefär ett dussin intresserade. Båda grupperna slutade också 
med att jag själv var den enda som genomförde proven.

Dom sista tveksamma i grupperna hade något gemensamt; att dom trodde dom skulle uppfattas som
negativ av omgivningen. Det var jag som sa till dom att om dom är rädda för att prova så ska dom 
inte göra det.



Jag menar, att av världens hela befolkning; 
-Hur många har ens kommit på tanken att prova dessa övningar någonsin...? 

Jag är ständigt för att prova på nya saker. Men jag skulle inte göra det om jag var tveksam.

Jag provar hellre fallskärm och skärmflygning än Bungyjump, för jag tror inte det kan vara bra att 
utsätta kroppen för det. Jag har inget att skämmas för om jag talar om för min omgivning att det är 
jag inte intresserad av att prova.

Apropå att prova nya saker så är man itutad under uppväxten att man ska smaka på allt.
Men det är ju inte sant. Bara för att min omgivning älskar den nu så populära Sushin, så behöver 
inte det betyda att jag behöver prova den.

En rolig historia om den rätten har jag på lager;
En flicka som jag känner åt den ofta. Jag frågade henne;

- Gillade du verkligen Sushi första gången du provade?

- Absolut inte. Jag mådde illa dom första 5 gångerna...

Jag kunde inte hålla mig, utan flinade och tänkte att det är ganska beundransvärt att efter att ha mått 
illa en gång av rätten, att prova samma rätt 5 gånger till för att gilla den.

Var det grupptrycket som fick henne att göra det...?  :)

/Ludde


