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Humankind has not  
woven the web of life.  

We are but one thread  
within it.  

Whatever we do to the web,  
we do to ourselves.  

All things are bound together.  
All things connect.  

Native American saying 



Hösten är förändringarnas tid. Alla hästar skall hem från beteshagarna. Ved, hö och halm; 
allt skall i hus. Och allting händer samtidigt, precis som på våren. Det som skall skördas och 
förberedas inför vintern. Det som skall hinnas med, innan allt går i vila.  
   Det har varit ett intensivt år. Man kan inte låta blir att tänka på de hashemitiska, 
jordanska hästarnas historia med de sju blodslinjerna. Sju olika utmaningar för människans 
ego, på vägen mot att utvidga jaget och uppgå i en större helhet. I synnerhet den femte 
linjen, anpassning efter nya omständigheter, känns relevant så här års. Men det bästa är 
kanske att ta det ifrån början, då hästarna själva menar att ingen av linjerna är relevant, 
utan sammankopplingen mellan samtliga.  
   Den här historien har berättats många gånger vid det här laget, men ju mer man 
praktiserar något, desto mer fördjupas det. Och det är alltid bra med påminnelser.  

    
   Så många olika arter beskriver hur människan har valt att stå lite bredvid. Vi ser kanske 
oss själva som flockdjur, men andra arter tycks inte uppfatta det så. De ser oss snarare som 
en art som lever i grupper. Och skillnaden har med väven att göra. 
   Eldvaki, en av Funnys elever, talar om två sorters tomhet. Den ena utgörs av en öppning. 
Det utvidgade jaget, som innefattar allt levande. Utrymmet inombords blir oändligt, när 
man väl har överlämnat sig själv åt världen. Världen kan inte finnas i mig, om inte jag finns 
i den. Överlämnade och deltagande kan inte existera utan varandra.  
   Den andra sortens tomhet, som ser ut lite som frostat glas, är just det; tomhet. Ingen 
öppning alls. Jaget finns inte. Ingen utvidgning är möjlig. Omgivningen och den enskilda 
individen förblir åtskilda. Det finns ingen empatisk koppling dem emellan. Och runt denna 
ogenomträngliga tomhet skapas egot. Bilden av oss själva; en spegling utan innehåll.  
   Hur kan vi bryta denna isolering och kliva in i livet, in i väven? Så att vi kan dela den här 
tillvaron med allt annat liv. Det är detta, som de sju blodslinjerna handlar om.  



   ”These horses, they are like stars. Like comets in the night sky”. Så lyder legenden om de 
hashemitiska hästarna. Det sägs att de bär på budskap, ämnade att hjälpa mänskligheten.  

   Den första linjen; mod. Så mycket mod som det krävs, för att kliva in i förgängligheten. 
Bara tanken på att allt vi upplever, alla våra relationer, allt vi någonsin ägt eller haft 
tillgång till, alla vi älskar - allt kommer att försvinna. Det är en omöjlig tanke. Ändå kliver 
vi upp varje morgon och tar denna enorma risk; att våga vara levande.  
   Mod är också uttrycket för skapandet av jaget, syntesen mellan kropp och själ. Med en 
gång materien besjälats och fått eget liv, skapas någonting helt unikt. Det egna jaget, 
essensen av ett varande, som är helt nytt varenda gång. Det enda i sitt slag.  
   Jaget kan inte existera i världen utan en spegling. Någon behöver se en, rakt igenom, som 
den man verkligen är - och på så vis förankras medvetenheten om den egna existensen. 
Vissheten om att man finns. Så reser sig individen upp ur intet. Det som inte fanns förut, 
finns plötsligt. Den nya skapelsen - medvetandet, som vaknar upp.  
   Mod handlar om att våga stå kvar i sig själv. Och om att förstå skillnaden mellan jagets 
sökande efter närhet - i jämförelse med egots behov av bekräftelse. Utan ett jag finns det 
ingen resenär, ingen väg och ingen fortsättning på berättelsen.  
   Om jagets uppgift är att befria sig från begränsningen av isoleringen, och istället vända 
sig mot världen och ta in alltet. Då måste människan bryta sin självcentrering och istället 
placera sig i mitten. I mötespunkten mellan ande och materia. 



   Den andra linjen; aggressivitet och skydd av värnlösa. Skydd av den egna sårbarheten. 
Här är aggressivitet inte en känsla. Det är inte ilska, utan raseri. Och raseriet är en urkraft. 
En instinkt, som uppstår i samma ögonblick som den behövs. Hästarna som representerar 
den här linjen talar om vikten av att känna sig värd att bevaras, och värdig att bevara 
någon annan. Ett samhälle utan den här egenskapen blir hårt och cyniskt. Den starkes rätt 
kommer att råda, och det finns inte utrymme för någon sårbarhet.  

   Sårbarheten är som själva livsrummet. Det som gör oss nåbara. Vi måste lita på världen, 
på något sätt, trots att det är omöjligt. Jag har mött så många individer, som stått precis på 
gränsen och någonstans djupt inom sig valt mellan livet och döden.  
   Jag tänker på Keilir, en islandshäst, som inte kunde bestämma sig. Leva, eller dö?  
   Han var så sjuk på den tiden. Kroppen var en otymplig och smärtsam börda. Varför skulle 
han ge allt han hade för att försöka överleva? Känslan i den kampen var som att bestiga 
världens högsta berg. Varför skulle någon ge sig in i det, när man ändå skall dö till slut?  



   Det gick inte att motargumentera. Samtidigt måste det finnas en annan berättelse, som en 
motvikt. Annars skulle han inte vara vid liv. Varför vill du leva? Keilirs enda svar på den 
frågan var: på grund av oförutsägbarheten. Spänningen och nyfikenheten i att inte veta.  
   Är jag värdig att kliva in i det här livet? Har jag mod nog att bli levande, när tiden 
oundvikligen kommer att nå ett slut. Är jag beredd att ge mitt liv åt fortsättningen på den 
här historien? Vågar jag överlämna mig åt väven? Kroppens reflexer och instinkter att 
överleva, att kämpa för fortsatt liv. Men inte bara för egen del, utan för det sammanlagda 
livet. För något som är större än en själv.  
   Det är som om vi består av små tidssekvenser. Spiraler av tid, som lösryckta berättelser. 
Utan mötespunkter, utan att de kopplas samman, saknar de betydelse. Vi finns för varandra. 
Någon annan väg är inte tänkbar. Vi håller utrymmet, så att fortsatt liv skall vara möjligt. 
Precis som träden..  



   När vi till slut står på egna ben, knyts trådarna och banden till omvärlden. Vänskap, de 
starkaste och sköraste trådarna som finns. Hästarna som representerar den här linjen talar 
om en finstämdhet, som en fingertoppskänsla. Om livsvävens trådar skulle gå att förnimma, 
skulle de kanske kännas så? Som en varsam, knappt märkbar beröring.  
   När dessa hästar talar om vänskap, som ett fullständigt överlämnande, då bygger det på 
att jaget först är förankrat. Därefter respekten för den egna och andras integritet. Annars 
sker det ingen inkluderande utvidgning av jaget, som kan innefatta den andra. I så fall sker 
istället det omvända, och mötet blir en projicering. En spegling som vänder in i sig själv. 
Jaget - syntesen av kropp och själ. Inte som en punkt, utan som en öppning.  
   Om ingen möter en där, och ser mig för den man innerst inne är, kommer jaget att förbli 
omedvetet. Det sker inget förverkligande av den unika essensen, och man börjar istället 
ägna sig åt anpassning. Man formas, utifrån och in - istället för tvärtom.  
   Denna skapelse, som en illusorisk verklighet utan själslig förankring, skulle kunna kallas 
för egot. Detta ego är alltid döende, och existerar endast i tanken.  
   Egot kan inte heller skapa några genuina relationer. Omgivningen består främst av blinda 
projiceringar, som brickor i ett spel för att säkra den egna överlevnaden. Ensamheten på 
den här platsen är oändlig. Därav det omättliga bekräftelsebehovet.  
   Vänskap, som en respektfull längtan efter närhet. Som utsträckta tanketrådar. Som 
möten, skapade av ren nyfikenhet. En höna förmedlade en gång skillnaden mellan en 
människas sätt att kommunicera, i jämförelse med en hönas. Vid båda tillfällena såg man 
mötet med ett träd. Människan såg trädet, och upplevelsen av mötet återvände sedan i 
formen av en förklaring. Människan förstod att hon såg ett träd.  
   När hönan såg trädet (som i ett prisma av många, sammansatta synfält), återvände 
upplevelsen i form av en känsla. Och när bilden av trädet mötte känslan av trädet - då 
uppstod ett ljud hos hönan. Som ett omedelbart uttryck av den sammanlagda upplevelsen. 
Plötsligt blev det fullständigt uppenbart varför andra arter inte ljuger. Inte bara för att de 
inte kan, utan också för att det skulle vara helt irrelevant.  
   Man kan inte skapa några relationer med sin omvärld, om man inte utgår ifrån sin egen 
mittpunkt. Om man inte står mitt i sin egen, unika essens. Och vi kan inte heller mötas, om 
det inte finns ett tillåtande, möjligt utrymme. Både vad det gäller den egna integriteten, 
och det gemensamma bevarandet av det yttre rummet.  
   Vänskap, som likt svamparnas mycel knyter samman livsberättelser i realtid. Upplevelsen 
och delandet sker hela tiden samtidigt. Den här sortens vänskap grundar sig på att det inte 
finns några som helst skillnader i värde. På så vis förlorar vi inte oss själva i överlämnandet.  
   När jaget manifesterats, liksom livsrummet, och vi klivit in i väven - då inträder det, som 
för många arter är det allra mest essentiella i den här tillvaron; vardagen.  
   Vi människor söker så ofta efter mål och mening, medan andra arter står frågande och ser 
på. Varför söker vi efter en mening utöver livet självt? Kanske beror det på den linjära tiden. 
Det expanderande jaget rör sig i alla riktningar, samtidigt. Utåt, i en öppning mot världen. 
Som på så vis ryms på insidan. Ett slutet jag, som egots kännbara tomhet, erbjuder ingen 
sådan öppning. Vi förlorar därmed närvaron i stunden, och söker oss vidare - bortåt.  
   Den fjärde linjen handlar om uthållighet. Den påminner oss om allting vi tar för givet.  
Vi har klättrat upp på den (förhoppningsvis) långa, utplanade platå, som utgörs av vår egen 
livstid. Och hur väljer vi egentligen att använda denna outgrundliga gåva?  
   Här är det transportsträckan som står i fokus, målet är inte relevant överhuvudtaget. Här 
finns alla vardagliga detaljer. Upprepningen. Alla sysslor och uppgifter, som bara märks om 
de inte utförs. Allt det, som ligger dolt under ytan. Sanden och stenarna, som varsamt bär 
upp vattnet i sjökanten. Alla andetag och hjärtslag, vars rytm vi vant oss vid.  



   Vardagen i stallet i Jordanien. Som i alla andra stall; mockning, utfodring, hästar som 
flyttas mellan hagar, borstas och verkas. Några rids, andra behandlas för olika skador. Det 
disiga ljuset som långsamt förändras mellan morgonbön och soluppgång.  
   ”Människans roll är att betjäna skapelsen. Tjäna dessa hästar med den vördnad uppgiften 
innebär. Ni anar inte hur gott det gör er.” Så sade en av de förfäder, som ibland besöker 
stallet. Som en påminnelse om en svunnen tid, och en ständigt pågående vardag.  
   Den framtida människan, tömd på innehåll, bär med sig hela skapelsen på insidan. Det är 
medkänslans väg, som de hashemitiska hästarna beskriver det.  
   Att använda vår tid, innebär kanske att ställa oss själva till förfogande.  
   Om vi inte är närvarande kan ingen utvidgning ske, och utan den - ingen empati. Utan 
den empatiska, omedelbara upplevelsen av hur våra handlingar påverkar andra, upplever vi 
heller aldrig den djupare glädje som ett tjänande av skapelsen innebär. Och då uppstår 
istället motsatsen; personlig vinning. Som den enda möjliga drivkraften.  
   Det är så människan särskiljer sig från skapelsen. Detta är grunden till vår isolering. Här 
finns smärtan och rädslan för att bli utesluten och övergiven. Och där någonstans uppstår 
kampen för den egna överlevnaden. Vi känner inte hur detta påverkar vår omgivning, 
eftersom dörren, som leder både ut och in, är stängd.  
   Och trots att jaget skriker efter denna öppning, efter genuina möten, kärlek och närhet - 
är vi livrädda att öppna den där dörren. Skall vi kliva in, eller inte? Alla dessa strategier vi 
uppövat, under så många generationer; blir de meningslösa då? Vem är man, innerst inne, 
utan alla dessa mönster? Funny brukar säga att om det är något vi skulle kunna värdesätta 
att göra med vår tid, så är det att bryta dessa begränsande mönster. Alla de trassliga trådar, 
som binder oss till idén om en identitet. Alla inre sanningar, som vi omedvetet styrs av.  
   Om vi löser upp dessa band och expanderar upplevelsen av tiden, då kommer nästa steg 
att bli så oändligt mycket enklare. Anpassning efter nya omständigheter.  



   Fram till den här punkten har tillvaron handlat om att knyta samman kropp och själ, och 
därigenom manifestera det enskilda livet. Själva kopplingen består av medvetandet. Den 
som vaknar. Den som ser att jag ser, och registrerar varje känsla och förnimmelse.  
   Medvetandets väg in i kroppen och ut i världen, går nu in i en ny fas. Gradvis rör vi oss 
mot en ännu större öppning i tiden. Övergången mellan den linjära och icke-linjära tiden. 
Det går inte att släppa taget om något som inte är till fullo upplevt. Å andra sidan, när 
någonting är till fullo upplevt, är det omöjligt att hålla det kvar. Tiden för oss mot denna 
punkt, vare sig vi vill eller inte. Den fas där medvetandet förflyttas från kroppen och allt det 
vi hittills byggt upp - mot själen, det osynliga, gränslösa och icke mätbara.  

   Hästarna som tillhör den här linjen talar om vikten av att låta tiden verka. Att acceptera 
åldrandet och den individuella döden. Och därmed ge utrymme för nästa generation att 
träda fram, och manifestera tillvaron utifrån sina förutsättningar.  



   Rakan, äldre hingst, sade: ”vi behöver inga fler monument. Vi behöver fler till fullo 
upplevda liv. Som sedan lämnas, utan märkbara spår, när den tiden väl kommer”. Den här 
linjen hjälper oss igenom våra livskriser, om vi väljer att våga släppa taget.  

Tiden när allt detta tecknades ner. 

   Men tänk om vi inte rör oss mot ett avslut, påminde Funny. Tänk om tiden inte minskar, 
avtar och upphör. Vi kanske rör oss mot en öppning. En befrielse av jaget. Och om vi ser det 
så, kommer vi oundvikligen att röra sig mot nästa linje; tillit.  
   Jag insåg snart att jag fullständigt blandat ihop begreppen, när jag förväntade mig att 
hästarna som representerade den här linjen skulle vara lugna och harmoniska. Här fanns 
det ingen stillhet överhuvudtaget, utan en råkraft utan dess like. Tillit beskrevs som den 
kraft, som slår upp alla dörrar på vid gavel. Som en flodvåg, helt utan kontroll.  
   Om man väl har accepterat medvetandets förflyttning från kropp till själ, då försvinner så 
många rädslor och andra invanda försvarsmekanismer. Plötsligt har man ingenting att 
förlora - överhuvudtaget. Det är nu man ger sig själv till världen, helt utan förbehåll. Man 
har accepterat att man inte äger någonting och allt det personliga löses upp.  
   Tillit handlar om hängivenhet. Det jag sökte, i brist på denna egenskap, var trygghet. 
Egots önskan om att bevaras, kräver en så hög förutsägbarhet som möjligt. Denna 
beredskap blir ett hinder för jagets slutgiltiga utvidgning, när man väl vågat ge sig hän.  
   Utan tillit finns det ingen öppning mellan världen och individen. Det enda som kvarstår 
blir upprepning. Som ett hermetiskt tillslutet rum. Som världen, innan Tane. Det höga och 
mäktiga träd, som i den maoriska skapelsemyten reste sig upp för att separera himmel och 
jord - och på så vis skapa livsrummet. Jaget representerar syntesen och separationen. Mod. 
Bevarandet av livsrummet. Aggressivitet och skydd av sårbarheten, som gör att varje liv kan 
andas och ta in världen. Vänskap; längtan efter närhet för att kunna ingå i ett större 
sammanhang. Manifestationen av tiden och upplösningen av densamma.  



   Allt detta utmynnar i den enda, stora, allomfattande kärleken. Den som alla vittnar om, 
som någon gång klivit ur tiden och kikat in bakom den osynliga hinna som skiljer oss åt. 
Medkänsla. Tillvarons innersta, mest grundläggande byggstenar.  
   Qamar el Leil, vars namn beskriver månen som lyser om natten, beskrev dödsögonblicket 
som resan genom en väv, som ett såll. Här föll alla personliga erfarenheter av - precis som 
vid anpassningen till nya omständigheter - och återlämnades till världen. Varje upplevd 
sekund av liv togs varsamt till vara i denna enorma erfarenhetsbank. Till hjälp för de 
levande. Medan själen fortsatte, rakt ut i tidlösheten.  
   Jag kände igen den där vägen, som om jag gått den tusen gånger förut. För andra arter 
tycks den här cykeln vara självklar. Mötet med en villkorslös kärlek och en empatisk 
närvaro bortanför alla beskrivningar. Det enda som beskrivs följa själen till denna punkt, 
förutom medvetandet, är våra intentioner. I ljuset av denna totala kärlek, inte som en känsla 
utan ett tillstånd, ser man hela det upplevda livet. Men inte bara utifrån det egna 
perspektivet. Medkänslan öppnar också upp för insikten om hur ens handlade har påverkat 
omgivningen. Enligt de hashemitiska hästarna är hela den här resan möjlig att göra, också 
inom tidens ramar, under livets gång. Varje skeende innebär en sådan möjlighet.  



   Funny, som representerar linjen för uthållighet, fullkomligt älskar hela den här cykeln. 
Till slut kommer allting att lösas upp, även minnet av medvetandet. Och vi faller in i en 
fullständig glömska om oss själva och världen.  
   Därefter miraklet; det som ingen kan förklara. Ur denna gränslösa kärlek, som till sin 
natur inte kan skilja på någonting - ur detta som saknar alla begränsande definitioner - 
uppstår det avgränsande, enskilda livet. Häri ligger livets stora mysterium.  

   Och därmed börjar allting om igen. Det nya jaget, som skall manifesteras i världen, på sin 
resa tillbaka till tidlösheten. Det är just glömskan, som Funny verkar se som den största 
gåvan. Det är den som gör att varje liv blir det första och enda i sitt slag. Det är den som 
öppnar upp för nya möjligheter och ger oss chansen att bryta alla gamla mönster. Men det 
är också den, som riskerar att fånga oss, i upprepningens förrädiska nät.  
   Det är helt och hållet upp till oss själva. Varje vägskäl innebär ett ställningstagande. I 
synnerhet om våra intentioner följer oss ända fram till randen av glömskan. Det är inte 
värre än att somna på kvällen. Då vet vi inte heller vart vi tar vägen. Det är egentligen bara 
den upprepade vanan, och en dåres förhoppning om ännu en dag, som gör att vi vågar.  
   Mod och medkänsla. Deltagande och överlämnade. Vägen däremellan består kanske av 
en ordlös längtan..  

”This longing, too large for heaven and earth, fits easily in my heart” 

Rumi  



 
   Ett stort tack till de hashemitiska hästarna och alla andra individer, av alla tänkbara arter. 
Tack för ert ändlösa tålamod med oss människor.. 


