
Skrivet 31 oktober 2010 – 8 januari 2021
Att inte ens förstå sig själv
31/10 2010
En tanke angående detta med Ord!
Det kan vara samma ord/mening men något i oss gör att det tas emot på olika sätt!
Men samma ord/mening som sägs på olika sätt (olika undertoner osv) bör tas emot på
annat sätt. Förstår jag det där om jag läser det om några år? Om inte får jag väl höra av mig
till mig!
6/8 2011
Har hört av mig till mig – utan framgång!
16/8 2013
Det känns knepigt att inte ens förstå sig själv!
24/8 2017
Fortfarande lika illa! Borde nog försöka förstå mig under en annan månad än augusti!
3/4 2019
Suck! Får nog släppa det!
8/1 2021
Det går bara att gissa – men att verkligen veta vad jag menat är fortfarande lika osäkert. Fast
å andra sidan så anade jag redan när jag skrev det att det kunde bli svårbegripligt i
framtiden. Jag hade rätt!

Sensmoral
Det kan finnas tillfällen då man sagt något som satt myror i huvudet på någon annan eller
sagt något som kunnat tas på ett negativt sätt fast det inte var menat så. Det kan finnas
tillfällen då det vore bäst att gå tillbaka och fråga vad någon egentligen menade – innan det
sagda växer sig stort och förvanskat.
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Denna gång var det bara jag själv som undrat vad jag menade – men om det varit någon
annan så hade jag ändå inte kunnat ge ett bra svar. Därför kan följande vara ett tips till mig
och kanhända även för någon annan som känner igen sig:

Om du inte själv begriper vad du just har sagt så kan du be att få återkomma när du vet det,
Men det bästa är förstås att trassla ut tankarna först, innan de lämnar munnen – eller skrivs
ner! Både för andras och för din egen skull! Vem vet – du kanske vill förstå dig längre fram i
livet?!
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