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Vad är logiskt ?

Jag frågade några personer följande fråga; "Hur skulle du förklara ordet ”Logiskt”, för 
någon som inte vet vad det är? Svaret blev ”Logiskt är sådant som faller sig själv självklart”.

Visst är det så att man får svar på det man frågar om. Ett direkt svar på en direkt fråga utan att sväva
ut. Men om det vore en riktig situation då någon ville ha en förklaring, så kanske den som förklarar 
berättar med mera ord, det kommer jag inte få svar på denna dag, vilket visade sig bli sant när vi 
skildes åt denna dag. Men om vi skulle fundera lite på den förklaringen jag fick. Jag har länge varit 
intresserad av människors beteenden.

En tes hos mig som med tiden har vuxit fram är att många människor är snabba på att döma andra 
för att dom har olika sätt att tycka vad som är logiskt. Tesen är att många sedan ser på den 
människan positivt/negativt utifrån att deras intryck av vad den personen tyckte var logiskt. Att 
många är snabba på att dömma istället för att fråga "- Hur kommer det sig att du tycker så?" eller "-
Hur tänker du då?" 

För det är ju så att 2 personer som står bredvid varann och något händer som båda uppfattar. Men 
deras beskrivning av det som hänt kan vara vitt skilda, för det är ju deras upplevelse av händelsen 
som det handlar om. Chansen att två människor har exakt samma beskrivning är ganska osannolikt.

Om nu detta som jag beskriver skulle vara sant, så kanske rådet till många människor är att vara 
mer nyfikna och framför allt att ta sig tid för andra människor. Möt människor förutsättningslöst 
och bilda dig en uppfattning efter att du satt dig in i deras bild. Om man gör det kanske det som för 
dom är logiskt faktiskt låter logiskt utifrån deras tänk...

Kanske vore det så att världen skulle se väldigt annorlunda ut om vi var mer intresserad av 
människor som vi möter på olika sätt.

/Ludde


