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Yesterday is gone  
and its tale told 

  
Today new seeds  

are growing 

Rumi 



 



   Ponnyn Rocky, Mios följeslagare och vän, har fått en hovböld. I läkningen av den 
ber han om att få vara bland träd. Han är på väg att lämna hela idén om en singulär 
form. Hovbölden påminner honom om begränsningen och blir på så vis en 
språngbräda - inget hinder. Han rör sig varsamt mellan kropp och själ.  
   Det är inte förrän jag tagit fotografiet, som detaljerna blir synliga. Hur så många 
arter flätas samman i en nästan osynlig väv.  
   Vi människor fokuserar så mycket på att få det vi vill ha. Det vi tror att vi måste ha 
för att stilla våra känslor i stunden, eller det vi anser oss ha rätt till. Den allra största 
smärtan hos andra arter, som jag möter i mitt arbete, handlar om just detta. Att vara 
ägd, att bli tagen för given; att inte ha rätten till sitt eget liv.  
   Vi anser att vi kan äga mark. Jord. Små bitar av planeten. Andras kroppar.  



   Rocky talar om kroppen som en upplevd intensitet. Det finns en alldeles speciell 
glädje där. Essensen av varandet. Smärtan i hoven blir hjälpt av att han andas.  
Ande; att andas. Så länge man lever, kommer man att interagera med sin omvärld. 
Han andas ut sig själv i världen. Och han andas in världen igenom sina lungor. Han 
finns. Han är inte ensam. Det pågår hela tiden ett utbyte.  
   Han står där i hagen, mitt ibland alla träd, och andas. Jaget som möter världen, 
kontrasten mellan in- och utsida. När man blir medveten om båda, uppstår en väg 
däremellan. En bro. En rymd. Vägen mellan form - och den oändliga expansionen.  

   En puls, en rytm. Bröstkorgen som rör sig fram och tillbaka. Jag behöver hela 
världen för att kunna leva. Behöver världen mig?  



   Nino talar om livlös, skadad, eller utarmad mark. Samt hur detta tillstånd i jorden 
påverkar hästens hovar. Det här gör han tillsammans med en liten grupp elever i 
hovskolan, som han själv har startat och driver. Vi har bytt plats, och människorna 
lyssnar intensivt. Det finns så oerhört mycket vi kan lära oss, om vi släpper idén om 
vetande. Och om vi kan låta bli att dra alltför snabba slutsatser.  
   Bilden är fascinerande. När den friska, levande marken möter hästens hov, löser 
båda upp sig i förhållande till varandra. Det är lite som att titta på ett uråldrigt träd.  
Det finns varken början eller slut. 





   I denna mötespunkt fylls hästen med näring. Inte bara mineraler och faktiska 
näringsämnen, utan också alla de berättelser som flödar i marken. Det finns en 
trygghet i överlämnandet. Rocky talar också om hängivenhet, där han gömmer sig 
bland träden. Han är omöjligt att hitta, i synnerhet när skymningen faller.  

Tamara, vid bäcken i Sigvards hage.  

   Balansen mellan överlämnande och deltagande. Förr eller senare måste jag låta 
allt passera. Och det kan endast ske genom att jag upplever det fullt ut.  
   Detta kräver mod. Den oerhörda intensitet som erfars i tätheten av den fysiska 
kroppen, kan vara överväldigande. Men för Rocky handlar det främst om glädje. Den 
innerliga vetskapen om att man faktiskt finns, är det största motiverande kraften 
som finns. Och varje sekund av upplevt liv är lika intensiv, oavsett hur nära, eller 
långt ifrån döden man befinner sig. Livet bleknar inte med tiden.  
   Han rör sig mot oändligheten, med en längtan om att släppa taget om det egna 
minnet. Separationen upphör gradvis när medvetandet expanderar förbi den 
avgränsade formen. Kanske älskar han världen så mycket, att han inte kan avhålla 
sig? Alla fördämningar rämnar, och till slut finns han i allting.  
   Allt detta sker emedan han ännu lever. Formen finns kvar. En liten ponny, gömd 
bakom träd. En vardaglig händelse, som speglar essensen.  



 
   Förståndet kan inte härbärgera en obegränsning. Men det går att möta Rockys 
upplevelser i tomrummet emellan de bilder han förmedlar. Vi sträcker oss så långt vi 
kan, i våra försök att nå varandra.  



   Nino talar om människan som ett led emellan. Som ett extra medvetande. Men det 
här är en uppgift som kräver hög närvaro, som en utvidgning av nuet. Så det är 
oerhört lätt att bli distraherad. Hans elever får öva på denna närvaro, under en av 
hans lektioner i hovvård, och det väcker starka känslor.  
   När vi distanserar oss känner/upplever vi mindre, och kanske finns det någon 
slags tillfällig vinst i det? (Även om allting på så vis också förblir ofärdigt, 
ofullbordat i någon bemärkelse). När vi tar djuren, marken och alla andra arter för 
givna - då uppstår en differens. Ett försvar, som ett skydd av den egna integriteten. 
Vi får svårare att höra varandra, och lidandet ökar då de inre känslorna inte möts av 
delningen i öppningen emellan - medkänslan, som enda vägen till kommunikation.  
   Marken drar sig undan, och det sker inte längre någon sammansmältning, så som 
han tidigare beskrivit. Vattnets historier kommer inte igenom, och vi hör inte längre 
varandra. Det finns en stor sorg i detta.  



There is a candle in your heart,  
waiting to be kindled. 

There is a void in your soul,  
ready to be filled. 

You feel it, don’t you? 
You feel the separation from the Beloved? 

There is a cut waiting to be stitched. 
Remind those who tell you otherwise  
that Love comes of its own free will.  

It can’t be learned in any school.  

Rumi 

    
   Ninos elever får öva på att vara bryggan emellan, upplösningen som gör att hov 
möter mark. I ett vilt tillstånd skulle hoven ha formats bit för bit, av varje sådant 
möte. Hoven skulle spegla den omgivande naturen, och omvänt. Detta blir omöjligt i 
den moderna civilisationens separation. Vi ser varandra, men vi möts inte.  
   Vi måste välja att se marken som levande, och låta den passera igenom oss med 
sin fulla kraft. Då först kan vi hjälpa till att forma hoven, så som den är ämnad att 
vara. Alla försvar rämnar. Det är en sällsam upplevelse.  



   Människan kan gå ifrån att vara en destruktiv kraft - i sin omedvetenhet - en 
belastning för andra arter. Vi kan mogna, och resa oss ur detta med självrespekt och 
ödmjukhet - så att vi inte längre tar mer än vad vi ger. Men Nino menar att vi också 
kan bli mer än så. Vi kan bli en tillgång. Men bara om vi överlämnar oss fullständigt. 
Så som Rocky, i en fullkomlig kärlek till hela skapelsen.  
   Då blir vi kanske mer som väsen, som tjänare av naturens krafter. Vi syns kanske 
inte lika tydligt, vi vill kanske inte lika mycket. Men vi upplever desto mer.  

   En levande relation till omgivningen kan inte se ut som ett handelsavtal. Om 
marken drar sig tillbaka och utbytet avtar, då kan vi inte ersätta det med konstgjord 
gödsling. Det kommer aldrig att räcka till. Vi måste ge av oss själva.  



   Ett stort tack till Nino, Rocky och alla andra lärare, som så tålmodigt inväntar 
människan. Vi behöver all hjälp vi kan få. Ett stort tack också till alla er, som bidrar 
med ert lyssnande och alla andra former av hjälp. Den här platsen finns tack vare en 
liten hästs okuvliga vision om en värld där alla ges utrymme att vara sig själva fullt 
ut. Den skapades ur en enda dröm. Men den bärs upp av många.  
   Vi kan bara göra detta tillsammans. Var och en på sitt sätt..  

 

TACK.. 
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