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”Carry your heart through this world  
like a life-giving sun” 

Hafiz 



Björnbusen är en häst, som går i Mios fotspår. Han kom hit därför att hans längtan efter 
frihet blev alltför stor. Det finns olika sorters frihet. Det mest konkreta handlade om att han 
inte klarade av att stängas in i en box, eller att gå ensam i en liten hage. Hans människor 
önskade inget hellre än att han skulle få utrymme att vara sig själv, men de hade inte 
möjligheter att rå på de yttre omständigheterna.  
   Till slut kom han hit. Och på sätt och vis var det som om han alltid hade bott här. Hans 
inre längtan smälte samman med den yttre. Han befann sig bland jämlikar; andra hästar 
som sökte efter frihet på samma sätt som han själv. Den själsliga, verkliga friheten.   

   Mio menade att längtan efter frihet visserligen kan vara motiverande, men den räcker 
ändå inte hela vägen fram. Inte den sortens frihet som kan definieras - i form av motsatsen 
till ofrihet. Men så finns det en annan sorts frihet, den som Björnbusen och de andra 
uttrycker mellan raderna. Subtilt, som i luften de andas. Närheten till världen. Frihet ifrån 
alla illusioner. Den verkliga världen, som slår oss med full kraft, och gör oss levande.  
   Någonstans inombords minns vi. Någonstans finns det en orörd plats, fri ifrån 
civilisationens väv av berättelser. Björnbusen kunde aldrig förklara vad det var han längtade 
efter, ändå uppfattade hans människor den där inre känslan - ordlöst. I deras kärlek till 
honom blev den förnimbar. Essensen; den han innerst inne var. De kände hans smärta, när 
han stängdes in. De upplevde hans isolering, när han tvingades gå ensam i hagen. För att 
han var för vild, för att han bet sönder de andra hästarnas täcken. För att han var ostyrbar.  



   Mio förklarade att en frisk individ alltid kommer att fylla ut det utrymme som erbjuds. 
Livet söker ständigt efter expansion. Björnbusen - liksom Tussen - sprängde alla 
fördämningar. Gång på gång rev han sönder försvarsmurarna som omgärdade honom. Han 
ville ut i det verkliga livet! När utrymmet inte räckte till, fick han ont i hela kroppen. Det 
var som en tryckvåg. Syret räckte aldrig till; han behövde alltid mer luft.  
   Töjgränsen. Jag vet inte hur många gånger Mio talade om den. Om vikten av att befinna 
sig precis just där - där det kanske är som allra svårast att stå kvar. Inte forcera, och inte 
heller backa tillbaka. Står man där tillräckligt länge, kommer gränsen att lösas upp. 
Medvetandet lutar sig ut över kanten, och för ett ögonblick förlorar man fotfästet. Det har 
med tiden att göra. När den linjära tiden löser upp sig, försvinner hela idén om utrymme.       
   Rummet kan bara bli så stort, som tiden erbjuder. Vissa uppgifter kan inte utföras, därför 
att de helt enkelt inte innehåller något görande. Det handlar om ett inre tillstånd. Som en 
tyst hoppfullhet. Den märks kanske inte utåt sett. Men utan den skulle tillvaron te sig 
outhärdlig. Det skulle inte finnas någon väg emellan; världen skulle vara en stängd plats.  
   Björnbusen slogs mot töjgränsen med full kraft, och den kastade honom tillbaka. Det var 
känslan av kamp, som höll på att äta upp honom inifrån. Och vart skulle han göra av all sin 
kraft? Råstyrkan som fyllde honom, och som bara inte gick att hålla tillbaka.  
   En av Mio-ridningens principer handlar om att inte minska mängden energi. Liknande 
idéer finns inom den traditionella kinesiska medicinen. Man vill inte förlora ovärderlig 
vitalkraft. Att göra sig av med energi, som man vid ett senare tillfälle kommer att behöva 
återskapa, är också slöseri med grundläggande resurser.  
   Istället låter man energin återvända till källan. Om hastigheten av olika skäl behöver 
minskas, faller kraften mot jorden. Som om man varsamt (men ändå beslutsamt) ställde 
ner en påse med vatten på ett bord. En mjuk, formbar tyngd, som breder ut sig.  
   Om man vid ett senare tillfälle skulle behöva kraften igen, kanske för att accelerera - 
behöver man bara öppna bäckenet för att låta det ske. Man måste inte generera någon ny 
energi. Inte om övningen överensstämmer med individens inre längtan.  
   Ett skarpt bett, eller en hjälptygel som skapar en hävstångseffekt, kommer på ett effektivt 
sätt att bryta flödet i rörelsen. Man får kanske ett omedelbart och kontrollerat stopp. En 
känsla av att bemästra situationen. Men det är ryttaren som kontrollerar hästens kraft, inte 
hästen själv - och därmed försvinner den jämnvikt i relationen, som krävs för att 
upplevelsen av medskapande skall kunna uppstå. När man övar på Mios principer, i praktisk 
handling och kommunikation, finns det inte längre någon tidsskillnad. Hela idén om lydnad 
upphör. Det personliga viljan blir inte längre lika relevant, hos någon av parterna.  
   Det blir mer som en dans. Hästen svänger inte till vänster för att ryttaren bestämmer det, 
och därefter förklarar för hästen när och hur det skall gå till. Istället uppstår både idén och 
utförandet av vändningen samtidigt och spontant; hos båda parter.  
   Detta ger en unik känsla av delaktighet, som ett utvidgat nu.  
   Björnbusen står och kikar vid staketet, när hans vän Ronja - ett stort och kraftfullt sto - 
ägnar sig åt mikrorörelser på gärdet utanför vinterhagen. Ronja har en problematik i 
ländryggen, som påverkar bäcken, has- och kotleder. Hon använder sig av mycket små, 
indirekta rörelser, i mötet med ryttarens kropp, för att stabilisera underliggande 
muskulatur. Det handlar också om en utökad kroppsmedvetenhet och koordination.  
   För Björnbusen är detta helt nya begrepp. Att läka, eller upprätthålla balans, i sin egen 
kropp - genom att möta differenser i förhållande till en gemensam idé - liknar dynamiken i 
en hästflock. Men han har aldrig sett det ske i en uppsutten övning förut. Han blir nyfiken 
på att prova själv, även om han avsagt sig alla former av ridning för länge sedan.  



 
   Premo, som syns på bilden, är över trettio år gammal. Han älskar känslan av närhet, när 
han bär på någon annans kropp. Av den anledningen vill han alltid att man sitter barbacka. 
Det känns som att kramas. Sammansmältningen, upplevelsen av att två medvetanden delar 
en och samma kropp. Utan denna sammankoppling skulle de indirekta rörelserna sakna 
betydelse. De hade fortfarande utgjort en differens i rummet, men inte påverkat 
kroppsmedvetenheten. Dessa små rörelser är som förslag, idéer om vad som är möjligt.  
   En häst söker sig mot öppningar, inte stängda rum - uttryckte Mio vid upprepade tillfällen. 
Detsamma gäller kanske vårt medvetande? 
   En mikrorörelse kan på så vis aldrig styras av tanken. Målsättningen och den linjära 
logiken, skulle utgöra en begränsning. Det är inte heller så att det finns en omedelbar 
koppling mellan exempelvis en perifer rörelse i ett finger, och en axel. Det kan vara så, men 
sambandet är alltid individuellt. Det är som små nycklar, knappt märkbara.  

”Improvisation is the expression  
of the accumulated yearnings,  

dreams and wisdom of the soul.” 

Yehudi Menuhin 



   Mikrorörelser - eller indirekta rörelser, som kanske är en mer korrekt beskrivning - är 
nästan omöjliga att lära ut. Det går inte att förklara dem, och de följer inget uppenbart 
mönster. De är som bakomliggande blyertsstreck, skuggningar i målningen, som får 
individen att framstå tydligare. De blir endast relevanta i förhållande till helheten. De 
bidrar till att lyfta fram ekipagets fulla potential. Men även den målsättningen måste man 
släppa, för att ge utrymme åt ögonblicket.  
   Premo tar ett kliv ut mot det okända. Osynligheten, transparensen, som tar vid där 
kroppen slutar. Nästa fas i åldrandet; en annan sorts frihet. Han har alltid älskat människor. 
Inte bara en och en, utan hela mänskligheten. Och den kärleken består. När han nu 
påbörjat processen av att släppa taget och återlämna sina minnen till eftervärlden, då 
vänder han sig inte mot hästflocken. Istället ber han om att få besök av så många barn som 
möjligt. Allt det han erfarit och lärt sig i livet, vill han ge som en gåva till dem. 

   Morgondagen är inte given för någon av oss. Naturligtvis hoppas vi att vi kommer att få 
ha Premo i våra liv så länge som möjligt, även efter att han gått in i nästa fas av åldrande. 
Allting blir så stort nu. Att åldras är att expandera, det verkar alla andra arter hålla med 
om. Medvetandet möter oändligheten i korta glimtar, och alla gränser raderas ut.  
   Mio talade ofta om den empatiska blicken. Den genomsyrar hela bilden ovan. Vad innebär 
det att bidra till att möjliggöra ett utrymme, där den andre ges förutsättningarna att vara 
sig själv fullt ut? Det enda som man någonsin kan göra för någon annan, enligt Marion 
Rosen. För Mio handlade det först och främst om ett inre tillstånd. Hur man väljer att se på 
världen, kommer att påverka den gemensamma upplevelsen av rummet.  
   Den empatiska blicken kan vara oerhört skarp och klarsynt - men aldrig fördömande. Det 
gör att man kanske vågar se sig själv, utan omskrivningar eller ytterligare tolkningar.  



   Många Mio-ridningspass innehåller endast ett fåtal kommentarer, och ytterst sällan det 
man skulle beskriva som kritik. Hela upplägget ligger oerhört långt ifrån det jag växte upp 
med, på ridskolan i Göteborg. På den tiden handlade träningen till stor del om att 
övervinna motstånd. Så kan det vara även under ett Mio-pass. Men motståndet består som 
regel av inre upplevelser - det handlar inte om att övervinna hästen.  
   Som jag minns det, var träningspassen också förhållandevis långa. Först en ordentlig 
uppvärmning, sedan kämpandet i träningen. Mot slutet släppte det kanske, och sedan var 
det urvärmning och avskrittning. Man hade kanske ont i kroppen i flera dagar efteråt, och 
just den där tröttheten kunde också ses som ett kvitto på att träningen varit bra.  
   Ett Mio-pass kan pågå mycket länge, eller bara i några minuter. Kanske står man helt 
stilla, eller så sitter man inte upp alls. Eller så liknar det ett traditionellt upplägg, även om 
innehållet är något annorlunda. Det är helt och hållet upp till ekipaget.  
   Mötet inleds med att jag frågar hästen varför hon eller han är här. Vad vill du? Vad längtar 
du efter att göra, med den tid vi har till vårt förfogande? Oftast svarar hästen något ganska 
konkret på den frågan. Som att man vill hitta ett nytt sorts svävmoment, en bättre balans i 
en viss situation. Ibland är det något man vill visa upp och dela med de som är närvarande.   
   Därefter spenderar man lite tid med att förmedla dessa önskningar till den medföljande 
människan. I jämlikhetens namn ställs frågan till både häst och människa. Men hästen har 
företräde, åtminstone just nu. Historiskt sett har de så sällan haft någon röst, på det viset. 
Jämlikheten får ses ur ett större perspektiv, tills vidare.  
   Min del i sammanhanget handlar sedan om att hitta en yttre form, som kan uttrycka och 
skapa rum för denna inre längtan. Övningar; så som vändningar, tempoväxlingar, hinder 
eller bommar. Hur kan vi använda det yttre rummet?  
   Till allt detta läggs sedan mikrorörelserna. Förändringen i medvetandet. Mios verkliga 
intresseområde. Hästar tycks vara designade att reagera på differenser. En mycket liten 
rörelse - antydan till en rörelse, eller till och med tanken på rörelsen - kräver en större 
vakenhet och närvaro hos de inblandade. Vi bekräftar varandras upplevelser genom att vi 
alla deltar samtidigt. Vi upplever det tillsammans, inte var och en för sig. Därför innehåller 
träningen emellanåt endast ett fåtal ord. Ibland nästan bara ordet bra, uttryckt med olika 
grader av entusiasm. Inte för att förstärka idén om rätt och fel, utan mer för att belysa 
ögonblicket alldeles innan ett genombrott. Just där kan motstånd och förvirring upplevas 
extra tydligt. Och som regel handlar det om att bara vänta lite till. Att hålla rummet och 
möjliggöra att rörelsen tar form, inifrån och ut.  
   - Bra! Som en uppmaning att inte ge upp hoppet.  
   The difference between moving, or being moved. Så talar Martha Graham om den dansande 
människan. Att låta sig dansas..  
   Framför mig i ridhuset står en svart, högrest häst. Han är mycket beslutsam. Han vet 
exakt varför han är där. Han vill kunna vara kvar i luften, lite längre. Han vill nå bortom 
rörelsen. Det han söker efter finns inte här. Han har nästan ingen utrustning på sig, och 
ryttaren är grymt fokuserad. Han vill sväva, förklarar jag. Jag också, svarar hon.  
   Hästen ifråga har en problematik gällande överrörlighet. Ordet har kanske en positiv 
klang, som om man bara vore extra vig - eller smidig. Men i praktiken är det betydligt mer 
komplicerat. Hos en överrörlig individ stabiliseras inte rörelsen, av olika anledningar, vilket 
över tid kan leda till en ökad belastning på lederna. I den här hästens fall gav det först och 
främst en känsla av osäkerhet i förhållande till den egna kroppen.  
   Han hade svårt att hitta rätt frånskjut i rörelsen, och känslan av att viljemässigt kunna 
styra kroppen uteblev. Det påverkade i sin tur hans självkänsla. Det var som om det hela 
tiden fanns en liten fördröjning i reaktionen mellan kropp och medvetande. 



   Det kändes som om kroppen föll ur sitt sammanhang. Det fanns ingen känsla av 
samverkan. Varje ben agerade enskilt, och det gjorde rörelsen oerhört tung att genomföra.  
   Om man skall träna upp en svag muskel, eller till och med möta en känsla av fysisk 
omedvetenhet - som en blind fläck. Då inträder möjligtvis en känsla av sårbarhet. Den 
omedelbara impulsen skulle förmodligen vara att undvika den upplevelsen, och istället 
fortsätta använda den muskulatur som redan är stark. Vanan och självtilliten skulle ge en 
känsla av trygghet. En kortsiktig vinst, men samtidigt en långsiktig förstärkning av 
problematiken. Det är inte bara människor som kämpar med dessa saker.  
   Det som den här hästen letade efter, skulle inte gå att finna - om man inte först 
konfronterade dess motsats.  

   Om ryttaren och hästen verkligen fullt ut delar kropp, som en kentaur, då räcker det om 
en av parterna kan utföra rörelsen. Den enes kroppsmedvetenhet blir då brukbar för den 
andre - och omvänt. Den här hästen skulle inte kunna skjuta ifrån starkare, och definitivt 
inte hitta själva punkten för frånskjutet, genom att man drev på mer med skänklarna. Mer 
skulle bara betyda just det; mer av det som man redan upplever.  
   Att driva honom framåt skulle alltså öka känslan av svårighet. Nuet skulle intensifieras.  
   Men var fanns ryttarens frånskjutspunkt? Var fanns hennes glöd och innersta drivkraft? 
Hur kändes den, och hur skulle hon kunna använda den? Mio beskrev alltid rörelsens 
tyngdpunkt/förankring som en rörligt klot. Grundbalansen - någonstans under naveln. Och 
så samlingspunkten - mängden energi som bevaras inuti, tills den exakta tidpunkt då den 
behövs som allra bäst - föränderlig, längs med ryggraden.  
   Ryttaren behövde hitta sitt centrum och därefter öppna upp (främst bäckenet) för att göra 
den här kraften tillgänglig för båda parter. Det var som att lära känna ett helt nytt 
instrument. Hur skulle hon placera tyngden i svanken, som en rullande kula längs med 
ryggraden, för att på ett så precist sätt som möjligt - förstärka just detta hos hästen?  



   Det verkade omöjligt till en början. Det var alldeles för mycket att tänka på. Förståndet 
kunde inte skapa någon praktisk relevans av idén. Och det var då mikrorörelserna kom in i 
bilden. Den lilla, improvisatoriska rörelse, som når bortom logiken.  
   Ryttaren utförde lätta cirklande rörelser med fotlederna, utan att vidröra hästen. Hon 
sänkte också tyngdpunkten i ryggraden, djupt ner i korsbenet. Därefter en öppning av 
bäckenet, i kombination med en nästan omärkbar utåtrotation av höger axel.  
   Vägen var öppen, ingenting låg längre i vägen. Det handlade bara om att våga.  
   Hästen tryckte sig mot väggen, som för att söka stöd i något som låg utanför honom själv. 
Ryttaren ville så gärna falla framåt och göra jobbet åt honom, som en kompensation. Men 
hon lyckades hejda sig i sista sekund. Och då, i den där lilla differensen, hittade hästen hela 
sin råstyrka - i ett enda steg. Han flög upp, i en spontan galoppfattning och dånade ner 
längs långsidan. Han var mitt i rörelsen. Han var inte på väg någonstans. Han skulle inte 
uppnå något. Han skulle bara iklä sig hela den här kroppen - precis just nu.  

   Det var inte svårt att stanna. Kraften kommer ifrån en osynlig källa. Den måste inte 
rymmas på en fysiskt mätbar plats. Den måste egentligen aldrig stängas in. Han visste inte 
hur det kom sig att han hade tappat bort (medvetenheten om) den. Men nu var den i alla 
fall tillbaka igen. Han var ett med rörelsen.  
   Han befann sig inuti en kraft, som han kunde luta sig emot. All frustration, som han 
upplevt innan, när han inte kunnat kontrollera sin kropp. När ingenting av detta egentligen 
handlade om kontroll. Det handlade uteslutande om att vara närvarande.  



    

   Överlämnande, ett ständigt pågående ämne. Ingenting kan återvända, om man inte först 
släpper taget. Den överrörliga hästen skulle inte kunna hitta sina egna gränser, och därmed 
stabilitet nog att våga kasta sig ut - om han inte först gick till sin egen töjgräns.  
   Det är som om vi nästan automatiskt söker efter balans, genom att parera motsatser. Om 
hästen glider isär, samlar vi ihop den. Uttrycket att ”man måste få ihop fram- och bakdel”. 
Som om man pressade två limmade skivor mot varandra, tills de blev en enhetlig kropp.  



   Ett sådant tryck, skulle omedelbart skapa ett mottryck - en längtan efter utrymme. Kanske 
skulle det kunna uppstå någon form av kampsituation. Det är som om man försöker 
förekomma händelseförloppet. Man håller ihop hästen, för att förhindra den ifrån att falla 
isär. Man packar in kraften och lär sig bemästra explosiviteten. Anpassningen, som hästen 
gör i förhållande till ryttarens hjälper, riskerar att försvaga kontakten med essensen.  
   Den svarta, stora hästen, som just nu flög fram i ridhuset, sökte efter något helt annat. 
Hängivenhet - istället för kontroll. Tillit, i motsats till lydnad.  

   Mios principer är universella. De går att omsätta i vilket sammanhang som helst. 
Tillåtelse, i form av att man låter varandra vara. Practice non-doing, and everything will fall 
into place. Ett uttryck inom taoismen. Att skapa förutsättningarna och sedan vänta. Innan 
den stora, svarta hästen kunde hitta den accelererande rörelsens centrum måste han söka 
sig utåt. Det gjorde han i en stor, lång och töjbar trav.  
   I den töjningen hittade han en känsla av fullbordan. När han inte kunde sträcka sig längre 
ut, vändes rörelsen in emot hans eget centrum. Där löstes också själva tidslinjen upp. Nu 
kunde han för första gången välja. Han var inte utlämnad åt yttre omständigheter. Han 
behövde ingen, inte ens sig själv. Det fanns ingen skillnad mellan dansaren och dansen.  
   Det var svävmomentet han hade letat efter. Att inte omedelbart dras med av tankar, 
känslor, fysiska begränsningar och förväntningar. Det här var en helt annan sorts frihet.  
   Tack Mio, för att du delade ut alla dessa små nycklar. Öppningar mot vägar som man inte 
visste fanns. Omöjliga att begripa, men förunderliga att uppleva.. 


