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Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo. ”Droppen
urholkar stenen, ej genom kraft utan genom att ofta falla”.
Denna tusenåriga sats har alla kännetecken för ett äkta
analytiskt påstående.

Analytiska personer
Uttalandet ovan grundar sig på konkreta iakttagelser av stenen
och droppen. Men där har också lagts till en ny iakttagelse som
är både rumslig, tidsmässig, processorienterad och som anger
en relation. Påståendet lägger till ett sammanhang, som inte
är omedelbart möjligt att iakttaga men som har ett tolkande
eller förklarande värde.

Satsen kan även tjäna som en illustration till hur analytiska
människor tänker. De iakttar mönster och tendenser i fakta och
sorterar in dem i en övergripande ordning. Analytiska människor
tycker illa om oordning, åtminstone intellektuell. Materiell oord-
ning tolererar de däremot mycket bra. Elaka människor menar
till och med att man bör vara disträ för att kunna kallas riktigt
analytisk. Analytiskt tänkande har, som alla då förstår, stora
likheter med en vetenskapsmans förhållningssätt.

Analytiska personer tycker mycket om att tänka och är per defi-
nition också mycket intelligenta. Det är dessa som är de verk-
ligt intellektuella personerna. De ser helheter, strömningar,
linjer och tendenser. De är skrupulöst noggranna med detaljer
och fakta men ändå mest intresserade av samband, samman-
hang och mönster.

Analytiskt tänkande personer har en utvecklad förmåga att
spontant och ledigt kunna skifta perspektiv. Typiskt för dem är
att de smidigt och till synes utan ansträngning varierar fokus
för sitt skarpsinniga tänkande. De skiftar mellan detaljnivå och
övergripande nivå, mellan konkreta ting och abstrakta proces-
ser och de navigerar ledigt både i en tidslig och rumslig dimen-
sion.

Att vara analytisk har blivit ett modeord och många kallar sig
analytiska. Det är emellertid en skillnad mellan att vara analy-
tisk och att kunna läsa en ritning, förstå ett bokslut, gissa om
utvecklingen på börsen eller tolka vad som händer i Kreml.
Riktigt analytiska personer upphör aldrig att fråga sig ”Varför?”
eller ”Hur?” och de är nästan aldrig nöjda med de svar de får.

Analytisk
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Extremt analytiska personer är vanligtvis inte på samma ställe
mentalt som fysiskt och uppfattas därför givetvis som frånva-
rande. De är stora observatörer av livet men deltar inte alltid i
det, de tänker stort och skickligt men fumlar ibland med det
triviala. Albert Einstein, Bertrand Russel, Karl Marx och profes-
sor Kalkyl i Tintin är goda exempel på detta.

Konkreta, deskriptiva personer
Motsatsen till att vara analytisk är att vara konkret eller de-
skriptiv. Konkreta personer yttrar sig endast om fenomenen.
Droppen faller i stenens urgröpning. ”Gutta saepe in cavat
lapidem” (eller vad det nu skulle kunna heta) skulle en icke
analytisk person ha deklamerat. Sådana personer håller sig till
det närvarande och konkreta och identifierar vanligtvis bara
enkla och linjära samband. Deskriptiva och konkreta personer
kallar ofta sitt förnuft för ”sunt”. Deras tankemödor lever dock
sällan kvar i form av bevingade ord.
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