
 

 

 

12. Konst som speglar verkligheten 

   Svaret på mitt sökande efter en helhet fann jag på hotell Meridien i Paris där jag 

brukade ta in vid besök hos System 3R France. Jag hade redan upptäckt att 3R-

teknologin var ett axiom (en självklarhet) för ordning och reda i den digitala världen. I 

tavlan Implosion (sprängning inåt) som ingick i en konstutställning på hotellet fann jag, i 

min tolkning, ett uppslag till en helhetssyn i 5 dimensioner (5D) enligt följande. (1976 

förvärvade jag tavlan ”Implosion” av konstnären Jean Allemand i Paris. 
   3R-teknologin formar rummets tre dimensioner (3D) och i tavlans djup såg jag en 

utveckling i tiden (tid är enligt Einstein den fjärde dimensionen). Varje platta i tavlan är 

unik i form och färg, vilket gav mig idén om en koppling till den enskilda individen som 

strävar mot 3R. För mig blev människan den femte dimensionen (5D). Genom dessa fem 

dimensioner fick jag uppslag till System 3R-gruppens motto, ”3R i tiden med individen 

för framtiden”, grundat på ett helhetsperspektiv i ett ”5D-Concept” för att förena alla 

resurser för en mänskligare värld. 

  Utan människan skulle det inte finnas någon betraktare av de fyra dimensionerna, 

rummet och tiden, varför en helhet måste byggas på de fem dimensionerna enligt 

definitionen ovan. Min uppfattning är att människan alltför enkelt rationaliseras bort utan 

någon djupare tanke på konsekvenserna. Det blir ett resultat av den kortsiktighet som 

alltför ofta präglar den globala ekonomins förvaltare. Dessa saknar ofta visioner om 

morgondagen utan inriktar sig i första hand på det kortsiktiga ekonomiska klippet. 
   Som innovatör och entreprenör med övertygelse om de fem dimensionerna i ett 

helhetsperspektiv blev jag ofta av de kortsiktiga förvaltarna stämplad som ”femfemma” 

(dåre och sinnessjuk). Jag tog det som en uppmuntran, jag tolkade stämplingen som en 

person som verkade för de fem dimensionerna i samverkan med de fem sinnena syn, 

hörsel, lukt, känsla och smak. Denna min talang såg jag som varande vida överlägsen 

personligheten ”squarehead”, som endast kan tänka i termer av de fyra dimensionerna, 

rummet och dåtiden (gårdagen). Jag såg att där fanns inte något djupare intresse för 

individen och morgondagen. Läs vidare debattinlägg Dagens Industri december 1992 
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