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Sagt om boken:
”Näckroshjärtan – vad ska jag säga? Dina texter hjälper oss alla att nå djupare
inombords till vår essens. De hjälper oss att minnas vilka vi är. De är starka,
med ömhet, sanning och kärlek.”
Christiane Northrup, läkare, visionär och författare bl a till ”Women’s Bodies,
Women’s Wisdom”.
”Jag älskar att läsa dina texter. De tar mig alltid tillbaka till mitt hjärta.”
Cheryl Richardson, livscoach och författare till bl a ”Take time for your life”.
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Om boken:
Näckrosen har länge setts som en symbol för medvetande och hjärtat som en
symbol för känslor. Dessa texter handlar om att förena medvetenhet med känsla
och låta frihet och medkänsla blomstra. Det här är en vandring fylld av både
skönhet och smärta. Och hur kan det vara annorlunda? Boken handlar ju om
livet självt. Om kärlek, förlust, längtan och om att återvinna något betydelsefullt.
Om att smälta samman sårbarhet med visdom och bli ännu mer besjälad.
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Om Nanna Aida Svendsen:
Nanna Aida Svendsen har 40 års erfarenhet av personlig utveckling som
utforskare, kursledare och författare. Hon finner inspiration och stöd i
djuppsykologi, meditation och dikter av mystiker. Att vara i naturen är också
viktigt. Naturens skönhet ger henne daglig näring. En känsla av tillhörighet med
dess rytmer och årstider övertygar henne om att hon hör till.
Nanna Aida föddes i Storbritannien och växte upp i Danmark. Hon har bott i
England, Spanien och USA och bor nu med sin man i Sverige. Detta har
fördjupat hennes tvärkulturella medvetenhet, och hennes känsla för
omgivningens betydelse. Hon är tacksam gentemot alla människor och platser
som har inspirerat och format hennes skrivande.
Mer information om Nanna Aidas arbete www.soultimereflections.com

Om Eva Sanner:
Eva är författare till ett antal böcker om personlig utveckling, hälsa och
andlighet. Hon är också diplomerad psykosyntesterapeut med egen mottagning i
Stockholm och Göteborg.
Mer information om Eva Sanners arbete www.evasanner.se
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All min kärlek för evigt och alltid
Nanna
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Författarens tack
”Näckroshjärtan” har vuxit fram genom många inkarnationer. Jag är välsignad i
så måtto att många av mina vänner också är begåvade skribenter och redaktörer.
Jag är tacksam för den feedback och det stöd jag har fått under åren. Detta arbete
skulle inte ha varit detsamma utan er. Det gäller också den skrivargrupp jag har
varit en del av. Stort tack går också till kvinnorna i Soul Time för möjligheten
att dela med mig av några av texterna.
Jag vill tacka skrivcoach Julia McCutchen för hennes stöd och Jane Tatam på
Amolibros för hennes fantastiska omsorg och hjälp med att göra detta
manuskript till en bok.
Ett särskilt tack till Punit Krejsgaard som med ömsint och kärleksfull omsorg
har hjälpt till att redigera detta arbete, stämt av innehållet med sina egna
erfarenheter av den inre resan och uppmuntrat hjärtats uttryck och spegling. Du
har blivit en nära vän under det här äventyret och bringat stor glädje till
processen.
Stor tacksamhet går som alltid till min älskade man och själsfrände, Carl
Lindström, vars kloka och varma närvaro fyller varje dag med välbehag och som
jag lär mig så mycket av.
Jag vill också tacka psykosyntesterapeuten och författaren Eva Sanner för
inspirationen och glädjen i vårt samarbete och för hennes utsökta översättning.
Vi har tillsammans undersökt varje stavelse och varje mening, inte bara när det
gäller hur de ska översättas, utan också om det verkligen finns en
överenstämmelse mellan orden och den inre resan. Det har varit en underbar
resa tillsammans och det är nu med stor glädje vi överlämnar frukten av vårt
arbete till resten av världen.
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Förord
Det är tidigt. Jag är lite mosig av för lite sömn. Något okänt har oroat mig hela
natten och har till slut fått mig ur sängen. Det är en kall decembergryning och
även den dag då vi firar Sankta Lucia, ljusbringaren under den mörka årstiden i
Sverige.
Jag sitter vid ett bord vid fönstret inlindad i en filt och värmer händerna på en
kopp te. När jag tittar ut genom fönstret ser jag ingenting utom speglingen av ett
ensamt stearinljus på fönsterbrädan. Den efterlängtade snön har inte kommit. Ett
häftigt regn kastar sig i stället mot rutan. Med en suck tar jag en klunk te och så
– med koppen halvvägs mot bordet – blir jag stilla.
Jag har plötsligt fått en idé – att samla alla texter till en översikt över strävan att
förstå och vörda hjärtat. Att länka medvetenhet med känsla, och att öppna för,
eller kanske överlämna mig, till det väsentliga. Att distillera åratals arbete,
sammanställa det till det väsentliga, inklusive insikter, frågor, förslag och
reflektioner som har knackat på min dörr för att bli erkända, nedskrivna och
delade med andra.
Det känns passande att denna idé kommer samma dag som vi firar Lucia och
minns nåden som står att finna i mörkret.
Klockan är nu 8 på morgonen. Ett ensamt ljus brinner fortfarande på
fönsterbrädan och solen har ännu inte erbjudit mer än en aning vid horisonten,
när jag sträcker mig efter papper och penna och börjar skriva…
Jag skrev ovanstående i december 2008. Det är nu midsommar 2013 – fem år
senare. Sökandet efter att förena medvetenhet med känsla har fortsatt. Under
denna tid har jag också välsignats med en ny vänskap med Eva och det
underbara arbete vi har gjort tillsammans med boken. Jag är nu lycklig att kunna
presentera mina texter på svenska, i detta land som har blivit mitt hem.
Nanna Aida Svendsen
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Blomman som du är
Texter om att verkligen bebo våra liv.
Om att finna och leva det vi älskar.
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Näckrosen i djupet
en näckros flyter på en damm
med sina rötter i mörkret, hållen av själva djupet
öppnar den sina kronblad i en dans med existensen
när ett mjukt ljus skiner
över den
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Lyssna på djupet
Lyssna på djupet
till själens mjuka röst.
Den vet
vem du är.
Också i ensamheten
vet den
vart du hör.
Dess visdom vibrerar
bortom gnatet
från skammen, skulden, rädslan.
Din innersta närvaro
ger lindring när det behövs,
får dig att minnas vad du känner,
ger samhörighet
i mötet.
Ljudet av
din ursprungliga röst
Om och om igen
frågar den efter din essens,
ibland med sådan stark sårbarhet
att du vill gråta.
Ibland med sådan vild hetta
att du vill skrika högt.
Ibland med sådan mjukhet
att du bara har att överlämna dig.
Ja,
lyssna på djupet
till den nåd
som själen ger
Och i själva lyssnandet
kan ditt livs skönhet uppenbaras
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Är du villig att vara stilla?
Är du villig att vara stilla?
Tyst, ömsint,
Ostörd,
Närvarande och mottaglig
Som ett vilande hav.
Och i den tystnaden
Är du villig att sluta spela
Det gamla skamspelet?
Att sluta hacka på dig själv
Och andra?
Eller att tanklöst syssla
Med det oviktiga?
Och när detta då slutar
Är du vilig att dyka rakt ner
för att sammanlänka dig
med varandet
som bor i djupet?
Är du villig att vibrera
Tillsammans med Gaia
När hon vrider sig runt sin egen axel?
Med månarna
Som cirklar runt sina planeter?
Stjärnorna
Snurrande i spiral i sina galaxer?
Är du villig att lita på
rösten som viskande
berättar för dig
hur oändligt djupt
du tillhör?
Är du villig att vara stilla
Och genom den stillheten
Också stilla
Världens oro?

15

När änglar drömmer
Sluta med allt, kära du
allt som inte ger dig glädje
som får dig att gå emot
dig själv
Låt dig själv falla
i kärlek
i din egen omfamning
Dröj där
som en kerub i sin kokong
Vingar vikta omkring dig
Det är inte dags att flyga nu
Det är tid att huka dig ner
Kura ihop dig
På jorden
Hon värmer dig
med sin närvaro
Du värmer henne
med din kärlek
Om du bara visste hur mycket du uträttar
varje dag
hur mycket som förändras
genom din varelse
Då skulle du vila
I förvissningen att du redan gör
det du ska
Du har redan gjort mer än tillräckligt
Ja, som en kerub vilar du
Vingar vikta omkring dig
Förändrar världen med dina drömmar
tills det åter är dags att svinga sig mot himlen
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Älska dig själv
Älska dig själv
Som om du vore ditt eget barn
Ge dig själv
Lyssnandet, speglingen
Ömheten och tålamodet
Närvaron som du skulle känt
Om du inte varit så rädd
Om du inte trott så mycket på uppfostran
På manipulation
Skam och skuld
Eller just det där
Som fick dig att sluta
Älska dig själv
Över huvud taget
Som fick dig att stänga
ditt hjärta
så att du inte längre kan ta emot
den du är
Är det själviskhet jag talar om
ett stort ego, att vara narcissist?
Nej, det är det inte
Jag talar om
att finna och vårda
känslan av själ inombords
Din innersta essens
Jag talar om anknytning
Älska dig själv
som om du vore ditt eget barn
Vårda, trösta, muntra upp
Den heliga känslan av att vara just du
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Den du verkligen är
Behövs här
Din kärlek är den gåva
Världen tränger.
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Har du modet?
Vågar du
vörda och lita på
det du älskar?
De där platserna där hjärtat
blomstrar av sig själv
och själens ansikte
blir synligt
Är du villig att låta
Medvetandets accepterande ljus
Nå de platser inom dig där kärleken
Eftersom den inte kan flöda
Istället tvingar dig att sluta känna
Och inte längre lita på dess visdom?
Väljer du att hänga kvar
Vid andras normer
vid inlärda beteenden
hellre än vid den djupa kunskap
som avslöjar sig för dig?
Ja, att välja kärlek
får faktiskt konsekvenser
Utmaningarna kan bli tuffa
Chanserna till helande och glädje djupgående
Att vägra får också konsekvenser
Det är som om hjärtat skrumpnar
En känsla av att något gått förlorat. Av att själen
Gömmer sig någonstans
Vem och vad du älskar,
din själs syfte och glädje.
är unika för dig
samtidigt som de alltmer uppenbaras.
Det verkar som om det bara är
genom att vörda just detta att vara unik
som hjärtat villigt öppnar sig för närvaro,
generöst, medlidsamt
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Själens gåva
en kraftfull upplevelse av ögonblicket,
av vardagen,
kan bli din.
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Själsarbete
Hon kallade det själsarbete.
Arbete som ett uttryck
för ens innersta varelse.
Inte som att offra sitt hjärta
för att tjäna,
utan som att ge kärlek en kropp
och essensen näring,
en känsla av att verkligen vara sann.
Att lyssna till känslor,
lita på sin innersta kunskap,
verkligen bebo sina gåvor
med förståelsen
att detta att verkligen leva sitt eget liv
är gåvan.
Egentligen den enda
riktigt generösa handling
vi har att ge till världen.
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Hjärta på bättringsvägen
Du finns inte till
för att fylla hålen
i andra människors själar
sa den visa kvinnan
Du är här
för att känna glädjen i
att vara den du är
och uttrycka
det du älskar
Du är här för att finna och ära
ditt hjärtas visdom
din själs vetskap
Och tillsammans med
din levande kärlek
är det mer sannolikt att andra minns
Att hitta och hela
sig själva
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Du kan glömma
kanske glömmer du vem du är
kanske glömmer du vad du vet
och vad du älskar
när saker och ting är för stressiga
eller för smärtsamma
när det bara är för många krav
när du får skämmas
för att du delar med dig av den du är
när du är rädd
när du har bestämt dig
på ett sätt
som inte stämmer med verkligheten
kan du stänga dörren
till din själs visdom
och göra det lätt att bli utnyttjad
eller att utnyttja andra
åh, du kan vara upptagen
ditt liv alldeles fullt
men inombords
kan du känna dig förvriden
alltid på jakt eller tom
när du inte längre är i kontakt
med kroppens visdom
hjärtats känslighet
kanske du aldrig får veta
vad du förlorat
kanske du aldrig förstår
den ljuva darrande
sårbarheten
hos ömhet och kärlek
den mjuka svällande glädjen
över att vara
dags att gå långsamt nu
och verkligen känna ditt liv
ge medkänsla och barmhärtighet
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till din smärta
medvetenhet och uppskattning till din glädje
en villighet att lyssna
och att känna igen det väsentliga
kommer att behövas
om du ska kunna minnas
vem du är
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Lev det du älskar
Bakom disken
På kemtvätten
Sorterar en kvinna
Tvätt
Hon ser på mig
Och min stora hög
Strålar
Tills hennes leende
Lyser upp mitt liv
”Det var en rejäl bunt du har där,
Vad bra att du tog med den,
Jag älskar att tvätta,
Det finns ingenting
Jag hellre gör.”
Lyckligt
Lämnar jag mina gardiner
I hennes vård
Och tänker
Lev det du älskar
Och ditt leende
Gör himlen ljus
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Sorgen som inte blev erkänd
Hon sa hon var utmattad
Av att göra
Det hon inte ville
Göra
Det här kanske inte låter så farligt
Men det kostar på enormt
Att inte leva det vi älskar
Också att göra det bästa
Av en dålig situation
Är att stanna
I en dålig situation
Också när det är
Det vi väljer att göra
Är det utmattande
En sorg
Som ofta inte erkänns
Som tömmer vår varelse
Hotar kroppens, hjärtat och sinnets
Välbefinnande
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Lägg undan din börda
Hon sa hon var så trött
På att göra andra nöjda
Kände att det var hennes uppgift
Att uppfylla deras förväntningar
Och deras behov
Som om själva deras själsflamma
Var beroende av henne
För att tändas.
Hon sa hon var utmattad
Av att bära på andra människor
Av att tro att de, eller hon själv,
Inte skulle överleva
Om hon inte gjorde så.
Dags att lägga undan den bördan nu
Som älgen i sagan
Som var så trött
På att bära skogens alla djur
I sin krona. Bar dem
Ovanför den kalla och gyttjiga marken
Så att de kanske skulle älska honom.
Så en dag
Fällde han sin krona
Släppte ner dem
Först nu var de fria att leva på jorden
Och han var fri att vara.
När det blir vårt syfte
Att hålla andra uppe,
Tar vi dem ombord.
När vårt syfte är samhörighet
Med vår innersta kärna
Släpper vi andra fria
Att leva sina liv
Och blir själva
Fria att vara.
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Naturlig skönhet
Det finns en naturlig skönhet
och en nåd
i detta att hjälpa varandra.
Att hjälpa dem vi älskar
eller dem som behöver oss.
Hjärtats givmildhet
Är naturlig.
Det vill dela med sig och stödja,
ge och ta emot.
Vi behöver varandra.
Och vi frodas när det är tryggt,
Att knyta an,
Och ömsesidigt önskat.
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När du tvivlar
Lyssna till din tvekan
Ofta finns en visdom gömd
I den där subtila känslan av
Nej.
Att tvivla på sin själ
Kan vara ödesdigert.
Att tvivla på sina tankar
Kan vara en gåva.
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Så många röster
De som försöker kontrollera dig
Har många olika röster.
Många röster,
Antingen din
Eller andras, som vill
Plundra ditt hjärta
Med manipulation, skam, hot
Eller våld.
Många som hetsar dig
Driver dig hårt
För att blidkas
Många är de röster som lovar
”Jag ska skydda dig
Men bara om du är ”snäll”
Och gör som jag vill”
En sak är bra att veta
Det finns alltid ”goda skäl”
Att inte ära din egen energi,
Visdom och flöde
Eller ta sig tid
Att öppna hjärtat
För ömheten
Och se hur det blomstrar
En sak till
Varje röst
Som inte kan vara stilla
Som inte kan ge barmhärtighet
Eller möta dig
Med vänlighet och medkänsla
Är en smärtans röst
En röst av försvar eller rädsla.
Innerst inne hjärtlös
Det är inte en röst
Som lugnar din själ.
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Den rösten har sitt ursprung
I något djupare
I något visare
Och mera sant
För dig.
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En förfrågan
En förfrågan kommer
när du minst önskar det
Ibland vet du
att du måste.
Men ibland
är det som om varenda cell skriker
nej!
Det här är inte
vad du längtat efter.
Det är inte vad du drömde om i det där tysta
rummet längst in
i hjärtat
där allt är känt.
Du sitter på sängkanten
din hand svävar motvilligt
ovanför telefonen.
Vad ska du säga när de frågar dig
som du vet att de gör
om du ringer tillbaka?
Munnen
är som en torka mitt i vintern
när ingen vet
om det någonsin mer blir regn.
Lika lite som du vet
om du någonsin mer kommer att
känna dig levande,
ifall du svarar
som du vet att du borde,
Du sitter och ber om en störtskur
och någonstans inom dig
smattrar en liten röst:
Varje handling som får ditt hjärta att slutas
och vända sig bort
från den viskande visdomen
i ditt innersta
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offrar lite av din själ.
Och där
på sängkanten
med handen svävande över telefonen
frågar du dig själv
är jag fortfarande villig
att betala priset?
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Nu är det dags
Nu är det dags att ta ditt liv tillbaka
Från alla dem som inte vill
Att du äger det.
Från dem som känner sig hotade
Av din vilda elegans.
De som skulle vilja att du var mindre
Än du är
För att de behöver det
Eller mer än du är för att möta deras krav.
De som skulle vilja hota
Skrämma eller lirka dig in i ett liv
Du inte vill ha.
Det är dags att ta ditt liv tillbaka
Från ställena inom dig själv
Som gör dig mindre
Eller mer än du verkligen är.
Som kan skada din samhörighet
Med din själ och det gudomliga.
Som inte vill se
Din blomstrande skönhet
Eller omfamna dig och din smärta med barmhärtighet
Det är dags nu att ta ditt liv tillbaka
Från allt som vill smula sönder tilliten
Till de där korta stunderna av samhörighet
Som vill erodera din tillit till sårbarheten och kärleken,
Och till existensens växande visdom
Så som den visar sig
För dig.
Ja, det är dags att ta ditt liv tillbaka.
Inte genom att slåss, utan genom
att överlämna dig till medkänslan.
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Vad är det?
Den gamla kvinnan stod
på den snötäckta
kajen, stirrande
efter sin man
där han puttrade iväg
i den lilla träbåten
över den mjuka
skimrande havsytan
mot sin favoritplats
för att fiska
Högt ovanför honom
flög en havsörn
i den sena
nordiska gryningen,
en svävande närvaro
buren av en uppvind
Kvinnan
pekade på fågeln
och vände sig mot mig
där jag stod skakande
bredvid henne, stampande med fötterna
för att hålla kylan borta
Den där fågeln älskar att flyga
sa hon
precis som min man
älskar att fiska
De vill inte
göra annat
Med huvudet på sned intill mig
ögonen strålande klara
som ville hon värma själva min själ
frågade hon sedan, som jag nu frågar dig:
Och vad kom du hit
För att göra?
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Blomman som är du
Det kan komma en tid
När allt du vill göra
Är att vara
Blomman som är du
Slut på all tuktan och all låtsaslek
Slut nu med att böja sig formlös
Eller framtvinga blomster
När det inte är säsong.
En dag kan du komma att upptäcka
Att där det passar dig
Kan ditt hjärta öppnas självklart
Och erbjuda himlen all sin skönhet.
Och allt du vill göra
Är att vara
Just där,
Överlämna dig till årstiden
Och låta ditt liv bli till.
Ja, det kan komma en tid
När allt du vill
Är att vara
Blomman som är du
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Måne utan gränser
Texter om ovisshet och nedstigningar
Om att ära månaspekterna
Av oss själva
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Måne utan gränser
Idag läser jag att månen
beter sig gränslöst
cirklar runt planeten
utanför jordens omloppsbana
runt solen
Jag läser att känslor
är bångstyriga saker,
extremt sensitiva
säkerheten känner sig hotad
och vi står djupt i lösan sand
Inte ens jordens egen
solida närvaro
som vi är vana vid
är numera något att vara säker på
Det behövs stillhet
för att göra mig stabil
Jag behöver dra mig tillbaka
för att återfinna min kärna
och sedan vända åter
till den öppna plats
där jag litar till existensen
så som den avslöjar sig
för mig
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Tid för reträtt
Ibland är det tid att dra sig tillbaka
För att få andrum, vila och återhämtning.
En tid att komma undan
Förväntningar och krav
Som kommer från andra.
Ibland är det tid
Att säga nej
Till de där rösterna inombords
Som kan förstöra
Vad vi innerst inne vet
eller letar efter.
Ibland är det tid att acceptera
Vara tolerant och förlåtande
Mitt i en förlust
Arg, rädd eller förvirrad
I sorg, eller bara lite nedstämd.
Ibland är det tid att stiga ned
Att gräva djupt och utforska
Sökande något livsnödvändigt
Gömt där nere.
Ja, ibland är det tid
För reträtt.
Att vänta tålmodigt
På en insikt
Och på att det verkligt viktiga
Ska växa fram.
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Att acceptera
Det finns en frihet
i att acceptera.
Att helt enkelt
bli medveten om
hur saker och ting är.
Sa jag resignera?
Eller att stå ut med saker?
Nej, jag gjorde inte det.
Allt jag talade om var
Villigheten att vara
med saker och ting som de är.
Att namnge det som är
Så exakt som möjligt
utan dömande.
Jag är fascinerad
av den frihet jag finner
i att acceptera.
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Vara lycklig?
Det finns ett särskilt slags förtryck
I tanken
Att jag borde vara lycklig.
Jag måste känna på rätt sätt, vara lika fast besluten
Som en matematisk ekvation
Eller åtminstone verka OK.
Det finns ett särskilt slags skam
I förtvivlan, sorg och osäkerhet
Eller i förlust. Vara svag eller besegrad.
Det finns väldigt lite tolerans för
Tålamod. Att ta sig tid att hela och begrunda
Eller vänta in en insikt.
Varje slutsats
Att ett sätt att vara
Är bättre än ett annat, kan hindra oss
Att upptäcka den särskilda visdomen
I vår sorg, eller i behovet att vara
Med livet som det är, och därmed hindra oss att lita till mysteriet.
Varje symtom är ett tecken på själens resa.
Ett skrik på hjälp. Ett rop efter kärlek.
För oss att lyssna till och leva efter
I takt med att livet uppenbaras.
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En välkomstgåva
Det finns ingenting som stör mig så
Som att dras
Ut ur mitt eget liv
Det är inte så lätt att återvända
Att hitta tillbaka till tillit och gemenskap
Till min process och mitt flöde
Själen känner lättnad
När den får slippa
Sinnets oro
Och återvända
Till hjärtats visdom
Kroppens kunskap
Upplevelsen av varandet
När jag åter kan lita till
Existensen och dess årstider
Och till att jag kan låta livet ta sin tid
När jag kan välkomna
Den gåva nuet är
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På rätt spår
Så intressant
att se hur livet
verkar tveka
hur känslor av anspänning
och rädsla, får mig hukande
och ängslig
när jag inte
är på rätt spår
med mig själv
när jag inte kan vörda min själs innersta längtan
och dess blomstring
Så intressant att se
hur livet flödar
hur känslor av välbehag
och glädje verkar blomstra
när jag kan.
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När
När någonting
är fel
vill man
vända sig bort.
När någonting
är rätt
vill man
vända sig till det
som en blomma
till solens ljus.
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Att falla
Vi försöker så inbitet
Hålla oss uppe
För att inte falla ned
Likväl finns ett fallande
In i oss själva
Som hör till vår essens.
Det finns ett sätt att ramla
Rakt in i hjärtat
Så att vi öppnas
Både för vår skönhet och vår smärta.
Utan en villighet
Att överlämna oss
Till känslornas flöde
Och möta dem med medkänsla
Kan vi kanske aldrig uppleva
Den ljuva känslan
Av enhet med oss själva
Den enkla sällheten
I varandet
Under all vår oro.
Utan en villighet
Att överlämna oss
Och rikta uppmärksamheten
Mot det tysta
Som ligger under sinnets villervalla
Kan vi kanske aldrig erfara
Den ljuva känslan av enhet
Med existensen
Med kärleken, tilliten och flödet.
Vi försöker så enträget att hålla oss uppe
Likväl finns ett fallande
Som hör till vår essens.
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Åh, att bli förstådd
De flesta vill
Att någon ska förstå dem
Är detta något
Du också kan ge
Dig själv
I natten
När kalla skuggor drar
Längs ditt hjärtas murar
När minnen
Kommer objudna för att plåga dig
Med ånger, skam
Skuld och känsla av förlust?
Är detta en gåva
Som kan trösta dig
När du känner oro
Och rädsla
När du börjat tvivla på
Vad du vet och älskar
Talar hatiskt om dig själv
När du inte längre vet
Vad du vill
Eller vem du är?
Kanske du börjar förstå
När du hör dig själv skrika
Men det här är inte mitt liv
Kommer din längtan då att flamma upp
Den som varit bunden
Av din tysta förtvivlan?
Kan den gåvan lindra
ditt lidande
Skapa medkänsla också till andra
Som slingrar sig
Intrasslade i ett liv som inte är deras eget?
Kommer du att gråta
Över att till sist känna existensen?
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Kommer du att kyssa de tårarna
Och verkligen förstå ditt liv?
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Förlåtelsens cirkel
Att vara närvarande
I förlåtelsen
Förlåter mig
För vad jag sa
Eller inte sa
För vad jag gjorde
Eller inte gjorde
För vad jag kände
Eller inte kände
Förlåter dig
För vad du sa
Eller inte sa
För vad du gjorde
Eller inte gjorde
För vad du kände
Eller inte kände
Förlåter mig
Förlåter dig
Förlåter…
Jag överlämnar mig till friden
I förlåtelsens cirkel
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Beslutsam vänlighet
Välj vänlighet
när du kan
De flesta av oss kämpar
har punkter där vi känner smärta
Oavsett vilket ansikte vi visar upp för världen
Villighet
att sätta gränser för dem
som med berått mod eller av andra skäl
annars skulle kränka dig
är att visa medkänsla
En vänlig blick, ett vänligt ord
är alltid en nådehandling
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Hur skulle det kännas?
Hur skulle det kännas
Att släppa taget
Om alla förväntningar och krav
Vi ställer på varandra
Och oss själva?
Hur skulle det kännas
Att släppa alla skuldkänslor och borden?
Sluta hålla fast vid dem?
Hur skulle det kännas
Att inte längre vara intresserad
Av skam?
Av att få varandra att skämmas?
Eller att använda all energi till försvar
Mot det lager av smärta
Som i sin tur döljer
Vår innersta skönhet och visdom?
Hur skulle det kännas
Att handla i harmoni med sin inre sanning
Med den milda sårbarheten?
I samhörighet, glädje och kärlek?
Hur skulle det kännas
Att inte hårdna som försvar
Utan istället mjukna och kunna släppa fri
Sin själs gåva
Hur skulle det kännas
Att mötas
Försvarslöst?
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Vad ska man göra?
Regnet piskade
ner och ner och ner
Det slog på marken
Taken, vägarna
Det fyllde floderna
Och sjöarna
Tills vattnet steg
På gatorna och i husen
Hon stod källartrappan
Och såg vattnet stiga
Chock, rädsla och ilska
Sköljde genom hennes kropp
Vad skulle hon göra?
Sittande i trappan
Grät hon
Det här var bara för mycket!
Känslan flödade över
Och hennes salta tårar
Lades till allt det våta
Till slut reste hon sig och visste
Vad hon skulle göra
Hon skulle ringa en nära vän
Och be om hjälp
Känn först och handla sedan
Sa hon efteråt
Orden väckte något inombords
Försök inte handla
Mitt i känslostormen
Med tålmodig, mjuk närvaro
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Gör känslan medveten
Låt upprördheten flöda
Vänta
Med barmhärtig förståelse
Tills den inre floden sjunker undan
Och din visdom blir uppenbar.

Inspirerad av tacksamhet för insikter och upplevelser jag delat med Cheryl
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Inget är som vänskap
Vänskap är något speciellt.
Jag var full av ångest
Visste inte vad jag skulle göra,
Mitt i stundens oro
Hörde hon mig.
Hon lyssnade eftertänksamt
Med öppet hjärta
Till min historia
Och medan jag berättade
Fick hennes närvaro mig att minnas
Känslorna under oron
Fick mig att förstå de åsikter
Som skapat dessa
Mina tårar flödade
Som de brukar
När jag är nära mig själv
Det hela gav en känsla av lugn.
Ja, vänskap är något speciellt.
Hon hjälper mig hitta tillbaka
Till Livets heliga, tysta puls
Och jag blir återställd.
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Käring
Hon satt vid spegeln
På gymmet
En kvinna
Klädd i svart
Kammande sitt hår
Den långa silverfärgade massan
Flödade
Som en månupplyst flod
Långt ner
Under midjan
Höll en grabbnäve
I knäet
Satt där och ordnade det
Löste upp knutarna
Trasslade upp tovorna
Slätade ut slingorna
Renade karmiska strömmar
Med stadig, lugnande hand
Tog hon med mig till en värld
Där närvaron
Och skönheten
Hos gamla
Är avgörande.
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Månkvinna
Månkvinna
tar emot, känner, lyssnar
förfinar, reflekterar, avslöjar
och drar sig tillbaka.
Hon tröstar
där hon går sin bana.
Åtföljd av stjärnor
erbjuder hon sin visdom
och står fast vid sin rytm
och sina årstider. Både smärta
och skönhet får villkorslöst ta emot
hennes förlåtande ljus.
Hjärtan mjuknar i hennes silverglans.
Sinnen slutar med sitt ändlösa tjattrande.
Lättade själar dansar
när hon öser medkänsla
in i förtorkade människor som törstar
efter hennes ömsinta ljus.
Utan henne
skulle vi aldrig veta
vilka vi är, eller vad vi älskar.
Utan henne
skulle det betydelsefulla inte uppenbaras.
Och vi skulle aldrig lära känna den närvaro
som kan släcka vår djupaste törst.
Månkvinna
bär en hemlig källa inom sig.
Delvis i skugga väver hon mysterier som
ingen ser. Hennes djupaste gemenskap
ofta helt i mörker.
När hon har vänt sig bort
för att återfinna magin
gömd i sin själ.
Eller för att göra sig klar
att respondera när kallelsen
kommer, att ta emot, reflektera och visa fram
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det mest väsentliga.
Månkvinna känner, lyssnar, ser
renodlar, drömmer, speglar
och går vidare.
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Kvinna i vintertid
Texter från en resa genom vintern.
Om att vara i övergång, om att öppna upp för känslor och
den skapande processen, om att finna och vörda sin inre
familj.
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Vara i vinter
Så fina, så ömsinta
Dessa januaridagar
Med små snöflingor som faller
På nakna trädgrenar
Mörka linjer dragna
Mot vit himmel
Ljuset återvänder
Sakta till markerna
Små frön sover hållna av jorden
Väntar ännu
På att värmen ska återvända
Allt stilla och lugnt
Livet nedskalat till det mest grundläggande
Hett te vid brasan
Levande ljus
En sådan ljuvlig lättnad
För själen
Att få ta den här tiden
Att öppna sig
Som de små fröna
Uppmuntrad
Av värmen
Och det mjuka ljuset
Att minnas sig själv trots kylan
Och börja sträcka sig
Mot himlen
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Vinterhjärta
Näckrosdammen är frusen
Och täckt av snö
Spår i en rak linje
Efter räv
Korsar ytan
Tecken på att livet går vidare
Lotusblommorna
I sin vintersömn
vägrar samtidigt
Att visa sina ansikten
Ihoprullade och sovande
Vilar de
Återskapar sig själva djupt där nere
Där vattnet oupphörligt strömmar
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Inte tillräckligt med bläck
Hinner man krafsa ner
En dikt på papperet
Innan pennans bläck tar slut
Och frosten smälter
Snabbt i markerna?
Jag vill springa
På gräsets krispiga vita yta
Lämna fotspår som dröjer kvar
På gräsmattan innan tiden,
Liksom bläcket, tar slut.
Det är så lätt
Att inte ha bläck i pennan.
Att inte dansa sin morgon
Så gnistrande
Kraven från planerna
En annan del av mig gjort upp
Skulle sluka mig helt
Om jag tillät det.
Och själen skulle aldrig lämna några spår.
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Ängsligt och övergivet
Fingrarna stelfrusna
Håller stadigt tag i pennan
En solstråle
På den frosttäckta marken
Värmer inte
Och går snabbt förlorad
I ett moln
En tripp till stan
En förestående
Energiökning
Från ingenstans
För jäktad idag
För att skriva eller känna
Någonting
När sinnet ger sig iväg
Virvlande
Kring sina angelägenheter
Väntar hjärtat spänt
Ängsligt och övergivet
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Skridskoåkare i dimma
Snön har slutat falla.
En tunn, vit dimma stiger
och gömmer den frusna viken som en slöja.
Viken ser märklig ut –
molnen böljar trolskt ovanför.
En regnbåge föds i en rämna
när dimman hastigt dras ifrån som en gardin,
och avtäcker en svartklädd skridskoåkare
tyst ilande
över fjärdens yta.
Lika plötsligt är hon borta
Försvinner svart
i dimman, utan spår.
Så flyktig kan den vara,
inspirationen.
Den kommer
och försvinner
som en skridskoåkare i dimman.
Om jag inte valt att vara stilla
sitta och vänta vid fönstret
hade jag inte sett henne.
Och nuet
inte blivit
uppmärksammat.
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Ömsinta relationer
Det har snöat igen i natt.
Decimeterdjup ligger den
i drivor på grindstolparna,
betänkligt balanserande
på trädens tunna grenar
och fortsätter att falla tyst
i den stilla luften.
Vi bara måste ta en promenad,
min älskade och jag.
Stigen ger oss ett tecken.
Först tänker vi gå uppför kullen,
vill ha den avklarad.
När vi närmar oss ser vi några
pratande grannar.
Vi föredrar stillheten idag
och tar istället av åt vänster.
I nästa ögonblick tar två smäckra rådjur
hastiga krumsprång genom slöjorna av snö
framför oss
tvärs över vägen.
Unga, ostadiga på benen,
blyga och flyktiga, så som själar ofta verkar,
vänder de för att se rakt på oss, vidöppna ögon,
färdiga att fly på en sekund.
Vi får kontakt
i en flisa av tiden.
De verkar ha ett budskap.
Var snälla mot er själva
kärleksfulla och förlåtande.
Ta vara på era hjärtan.
Ett ömsint hjärta är något skört.
I dess närvaro blir du välsignad
med värme och nåd och kärlek.
Men det drar sig undan på ett ögonblick
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om du inte tar hand om det.
Och magin kommer att gå förlorad.
Ja, var ömsinta mot er själva
och varandra
så kommer vi…i tystnaden
när alla försvar försvunnit
och ni känner er trygga
För att dansa en enkel dans
för friheten, nåden och kärleken.
Djupt rörda vandrar vi vidare
genom ospårad snö.
Så finstämda och mottagliga
livet ber oss att vara…
Så ömsint vi bjuds in
att relatera.
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Åter till oskulden
Medan jag går nedför stigen
med snön sakta fallande
mot ansiktet
öppnar jag mig för mig själv
som om
jag var mitt eget barn.
En bild kommer,
inte som en dröm
mer som en insikt,
en liten flicka
i skydd av muren
vid änden av ett fält.
Det snöar där också,
flingorna landar mjukt
i hennes ansikte.
Träden avtecknar sig svarta mot snön,
grenarna bär en vit mantel
Det enda spåret över fältet
hennes små mörka fotavtryck
längs den häck
som går till muren
När hon kikar över den
ser hon en kalv
dess andedräkt ångar
ur näsborrarna,
ögonen mjuka och bruna
med ett par flingor
kvar i fransarna.
Modern på avstånd
skymtar otydligt i den fallande snön
Kalven skuttar fram till kon
Glad att dia det varma juvret
Jag ser framför mig hur den lilla flickan
springer hem
genom snön för att skriva.
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Hon bara måste skriva en berättelse
om en ko och en kalv.
Ytterkläderna åker av
Och hon sätter sig vid bordet,
Det runda i köket,
Medan mamma kokar te.
Hon håller blyertsstumpen
hårt i handen,
den hon har tuggat så väl,
handen svävar ovanför det tomma papperet
medan hon brottas med
att hitta vägen in i berättelsen.
Till sist börjar hon:
”Det var en gång en kalv
som gick vilse i snön.”
Sen kommer alla orden
Snubblande, ända tills hon har sin berättelse
Att stolt visa för mamma.
När jag själv kommer hem
En kort stund senare
Tar jag av mig ytterkläderna
Sätter på tevatten
Och slår mig ned vid bordet
Det runda i köket
Jag bara måste skriva.
Pennan, den svarta,
med guldknoppen,
Håller den med lätt hand
svävande ovanför pappersarket
tills jag finner de rätta orden
att börja med
Så vis är barnets insikt.
Hon vet vad jag älskar.
Men vet du vad som är värdefullt
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för barnet inom dig?
Eller har du förlorat den kunskapen till en värld
som vill något annat?
Har du gömt
din vilda längtan
djupt inombords?
Glömt eller gett bort den
så att du nu söker varje dag?
Är du beredd att minnas nu
Och oskuldsfullt
vända åter?
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En ljuv känsla
det ger
en ljuv känsla
att återvända
till ömheten
till oskuldsfullheten
till kärleken
denna
gåva att få vara sårbar
att hindras i sin framfart
av en svacka
ger mig tid att återfinna det magiska
barnet inombords
så lätt det är att förbise
hennes enkla skatt
och förlora dess gåva
i rädslan, upprördheten
och sinnets oro
att vara närvarande
tillsammans med barnet
ger en särskild känsla
av kärlek och glädje
helt enkelt
detta är verkligen min uppgift nu
att vörda och skydda
barnets rena skönhet
genom att hjälpa henne komma till ro
låta hennes visdom styra
och vörda det hon älskar
när mitt inre barn är lyckligt
är jag också det
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Barnen inom mig
En särskild frid
Råder inombords
När jag är nära
Själsbarnet inom mig
När jag är uppmärksam på
Hennes känslor
Tröstar hennes sorg
Delar hennes glädje
Och vördar det hon älskar
En särskild frid
Råder inombords
När jag är villig att namnge
Det som gör ont
Också hos mitt inre smärtbarn
Sätten hon blev sårad på
Och fortfarande lider
Också hon behöver min tröst
När hon blir rädd
Och återupprepar
Sina gamla slutsatser
Alltid lika vaksam
Har hon valt
Att göra sitt bästa för att skydda mig
En särskild frid
Råder inombords
När jag är villig
Att vara närvarande
Med mina inre barn
Välkomna och skatta dem båda högt
Men det är till oskulden
Och visdomen hos mitt inre själsbarn
Jag måste vända mig
Om jag vill vara närvarande
Vara sammanlänkad med flödet
Och leva ett liv fyllt av nåden
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Att vara ett
Med henne.
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Den inre familjen
Att vörda det feminina är att vara mottaglig.
Att vörda
Jungfrun, modern, den visa kvinnan
Det kännande
Det lyssnande
Det förstående
Det empatiska
Det introspektiva
Det vetande
Det intuitiva
Det visa
Det närande
Det hållande
Det tröstande
Det processande
Det årstidsbundna
Det cykliska
Det månstyrda
Det mörka
Det organiska
Det inkluderande
Det förenade
Det relaterande
Det sammansmälta
Kroppen
Inandningen
Ägget
Det runda
Det…
Helar
Platserna där hon har ont
Där hon blir en skugga av sig själv
Förvriden
Kvävande och kontrollerande.
Frigör
Hennes gåvor
Där de har hållits tillbaka.
Litar på
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Det blomstrande feminina.
Att vörda det maskulina är att vara uttrycksfull.
Att vörda
Novisen, mästaren, den vise mannen
Det utåtriktade
Det målorienterade
Det utmätta
Det riktade
Det fokuserade
Det strategiska
Det enkelriktade
Det konstruerade
Det mentala
Det föreställande
Det analytiska
Det strukturerade
Det tänkta
Det planerade
Det åtskiljande
Det särskiljande
Det genomträngande
Det drivande
Det solstyrda
Det skarpa
Utandningen
Spermien
Det raka
Det…
Uppmuntrar honom till klarhet
Hindrar hans skugga
Från att skickligt skämma
Dominera, stympa och våldföra sig
Istället för att upprätthålla
Livets heliga gåva.
Hjälper honom till kompetens
Att utveckla sin skicklighet
Så att han med dem kan uttrycka
Det den visa kvinnan vet
Och det inre själsbarnet älskar.
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Stödjer
Hans utveckling.
Att vörda själsbarnet är att vara från det innersta.
Att vörda
Det autentiska
Det unika
Det sammanlänkade
Det fullständiga
Det oskuldsfulla
Det strålande
Det gudomliga
Det öppna
Det kreativa
Det responderande
Det levande
Det sårbara
Det ömsinta
Det kännande
Det sensitiva
Det spontana
Det emotionella
Det lekfulla
Det rena
Det…
Håller
Barnet med medkänsla.
Tar hand om dess sår.
Frigör honom eller henne från
gammal smärta och överlevnadsmönster.
Lär mig
Att skilja själsbarnet
Från smärtbarnet.
Litar på själsbarnet som vet
Vem jag är
Och vad jag älskar.
Att vörda integritet är att vara hel.
Att låta det feminina och det maskulina
Ingå äktenskap
73

På det att de må skatta varandra högt
Och ta emot och uttrycka det väsentliga.
Väljer att skapa en inre familj
Som befrämjar
Kvinnan, mannen och barnet.
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Övergång
Sommarens svanar
har lämnat oss
för det öppna havet.
Här är världen frusen.
Allt snötäckt, bländande vitt.
Mitt hjärta är ändå slutet
för all denna skönhet.
Stängt av en förestående resa.
Psyke arbetar redan för fullt.
Vet
att vi snart kommer att
att återvända till ett annat land.
Hon bygger broar av energi
som kan ta mig över
ett vilt och stormande hav.
Minnen av förgångna händelser
vävs samman med föreställningar om framtiden.
Skapar en stödjande plattform
Jag är redan delvis framme.
Tyst och envetet arbetar Psyke vidare.
Allt jag kan göra är att låta henne.
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Tillbaka igen
Jag är tillbaka i det land
där jag bodde förut.
Återvändandet känns tufft.
Staden nära flygplatsen
ful och oälskad
med otaliga förfallna hus.
Tunneln in till centrum, igenkorkad
med avgaser och tutande trafik.
Inte konstigt att jag undrar:
Var det verkligen rätt att komma hit?
En risig taxi
som luktar svett och cigarretter
studsar runt med mig.
Väl på andra sidan tunneln
moddiga gator våta av regn
långsam rusningstrafik ålar sig fram.
Jag är glad att fara över bron
som leder hem.
Glad att skjutsas
under kala vinterträd
och se stadens vintergäss
flockas kring den frusna flodens
kanter.
Det gör mig sorgsen att se deras vingar klippta.
Jag tänker mig att hur de längtande ser uppåt
när de vilda gässen flyger ovanför.
Men i verkligheten undrar jag om de märker.
Hemma till sist
en skyddad plats.
En tavla av änglar fångar min blick.
De verkar sväva i skenet från de levande ljusen.
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Jag känner vingars mjuka beröring.
En tröstande avslutning på en resa
jag inte ville göra men ändå trodde
var nödvändig.
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Cellchock
Trötthet
har förföljt mig
som en skugga
i natten.
Osynlig
och ändå alltid
alltid där.
Kroppen
gör sitt bästa
för att anpassa sig
så att jag kan
vara
här
där nästan alla
föremål och intryck
är annorlunda.
Här
där mina celler
ropar efter stillhet,
för att lindra den chock som kommer
av en hastig förflyttning
från ett sammanhang
till ett annat.
Från ett fält
till ett helt annat.
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Falskt ljus
Jag sitter i min säng
med en kopp
förgryningste
och letar efter
ett sätt
att börja
Svårt
i allt detta
falska stadsljus
att skymta
själens stilla
strålglans
Svårt
på en plats
med så lite
förståelse
för mörker
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City Rose
Jag tänker på rosen
Vissnad
I sin vinterdvala.
Hon drömmer om våren
När hon åter kan blomstra
Och sprida sin doft
I världen.
Jag tänker på hennes längtan
Efter vatten, efter ljus
Efter bördig mylla
Till näring åt hennes rötter
Medan jag står
På asfalterad jord
I en stad
Som inte erbjuder mer,
Till en nerklippt och torr blomma,
Än en trång kruka
Att leva i.
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En gammal fråga
En kall vinterdag,
efter en solförmörkelse.
Jag längtar efter att vara
i tystnad och skriva.
Men det flödar inte.
En gammal fråga
förmörkar mitt hjärta.
Än en gång har jag haft att göra
med den skammande rösten
från den skrumpne gubben inom mig.
Den som alltid lika kritisk
skrapar bort allt liv, smular sönder all kärlek
med en blick eller ett ord.
Till skillnad från rösten
hos en elak matriark
som känner att hon måste manipulera
och stänga av sin kärlek för att få kontroll,
så får den här gubbrösten makt
genom att påpeka allas fel
och brott mot reglerna.
Den har blivit skarpare genom eoner
av hårda, kalla uttalanden
från härskare till undersåte,
och vässad
av århundradens kränkningar
när helst något sårbart
vågat visa sig.
Detta är en röst från patriarkatet,
smärtan och skammen,
nedärvd genom åren
från vuxen till barn,
och i vissa hierarkier.
Ända sedan månen nyss korsade solen
har jag haft känslan
att den här rösten inom mig
känner sig överkörd
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och vill hämnas.
Jag darrar i knävecken.
Alldeles för många gånger
har jag blivit hånad
för att jag älskar det jag älskar,
frusen mitt i steget
av ett sårande ord eller en blick,
stungen i hjärtat
av ett plötsligt utbrott.
Åh nej, inte nu igen,
inte idag
när nysnön glittrar
på marken.
Den här dagen
känner jag igen rösten
för vad den verkligen är:
Ett gammalt sår inombords.
Ett inlärt beteende
jag en gång trodde jag behövde
för att överleva.
Idag
när månen korsat solens bana
ska jag visa smärtan
medkänsla
och välkomna
något mera sant
än den skrumpna rösten inom mig.
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En gnistrande sköld
Och så kommer frågan:
Hur kan vi hysa ett hjärta som vill öppna sig?
Hur kan vi bäst skydda det?
Troligen inte genom att förskansa oss
eller stänga av våra känslor.
Troligen inte genom att ta till vapen
eller bära rustning.
Även om sådana kan vara nog så lockande.
Och en del som klär sig så
kan verka karismatiska och bära sin dräkt med den äran.
Alldeles för många gånger har det som är verkligt,
det som hjärtat känt och älskat, gått förlorat
till en gnistrande sköld,
till sinnets strukturer och manövrer
av attack och försvar.
Denna rustningens förförelse
har alldeles för ofta
gjort att jag förlorat förmågan
att vänta in min egen visdom.
Nej!!! Även om jag fortfarande kan ha den ibland,
så vill jag inte bli duktig på att bära brynja.
Inte efter så lång tid av längtan och arbete
för att få det gamla skalet att mjukna,
för att min stridsklänning ska spricka eller smälta
så kärleken kan lysa fram.
För kärlek är trots allt
det allra bästa
försvaret.
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Bakom molnen
Jag har oroat mig i flera dagar
och när det gnager i mitt hjärta kan jag inte
skriva.
Traskar nedför gatan
genom snö och slask.
Fållen på min långa kappa släpar i smutsen
tung
av allt.
Den slafsar våt kring mina ben
medan ett elakt duggregn blöter
hår och ansikte.
Jag är glad att vara hemma.
Glad att dagen går mot sitt slut.
Himlen ljusnar
när natten kommer.
Jag kan ändå inte finna månen.
Dess ansikte
är bländat av stadens sorgsna ljus som studsar mot molnen.
Dolt, precis som mitt hjärta.
Uppkrupen i soffan
frågar jag mitt hjärta, var det gömt sig.
Svaret kommer som en bild av ett barn i skolan
tvingad att läsa en uppsats inför hela klassen.
Läraren är – åh, så besviken.
Det var ju inte den sortens uppsats hon förväntat sig.
“Det här är bara i din fantasi”, säger hon.
“Du går inte i skolan för att fantisera. Du går i skolan för att lära dig. Det som
jag lär ut.”
Jag gråter när jag tänker på det här.
Heta tårar rinner nedför kinderna.
Nu minns jag åter den kritiska rösten
som har förstört så mycket av
min passion och glädje.
Återigen har jag underkastat mig
och därmed glömt
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att varje resa som mitt hjärta gör
kan hjälpa mig att bli fri.
Det här är bara en ny chans
ännu en möjlighet att se
vad som står mellan mig och det jag älskar.
Nästa morgon hittar jag hem
till skrivandet igen.
Jag drar ifrån gardinerna och slår mig ner
och blir märkligt lugn av att se
hur jorden
åter visar sig
mellan gamla snödrivor.
Och där, i ett solvarmt hörn
med snön som en vit kudde bakom sig
står den:
årets första sköra snödroppe.
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Fuktig ved i spisen
En långsam lördagseftermiddag.
Regn.
Fuktig ved i spisen.
Snödroppar inte längre täckta av snö.
Deras små huvuden vaggar i vätan.
Rader av små droppar längs trädens späda grenar
Och jag som traskar iväg
Åter grubblande över skrivandet.
Vilken resa det har varit.
Oroliga tankar har plågat mig!
Och lyckats trycka ner
Mina vildaste drömmar.
Nej! Jag vill inte ha det så här.
Vill inte begränsas
Av tankar som är för små
För min längtan,
För snäva för mitt hjärta.
Regnet droppar från hattens brätte
Skvätter på kinderna.
Jag torkar bort de små kalla dropparna
Och upptäcker att jag återigen undrar:
Hur ska jag kunna vörda och skydda
Det dyrbaraste i mig själv?
Det verkar som om att vara vänlig
Och inkännande är en nyckel:
Tålmodig och förlåtande,
Uppmärksam på min egen resa.
Jag fantiserar om att jag dansar
Under ett paraply
Av vänlighet och medkänsla
Och snart upptäcker jag att jag är hemma igen.
Så skönt att komma hem!
Det var inspirerande att komma ut,
Nu är det inspirerande att vara inne.
Med fördragna gardiner
Och ny ved på elden
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Börjar jag skriva
Om att verkligen bebo
mitt eget liv.
Det krävs så mycket kraft och tillit till det
I en värld som alltid är på jakt
Efter något annorlunda eller mer.
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Regnets sista spår
Solen har kommit fram
Och tillsammans med vinden
jagar den bort
alla spår
av regn.
Små glittrande droppar
utströdda på staketen, fångade
i buskarna och fästa
på strån av gammalt gräs och vass.
Och där, i sitt varma lilla hörn
står årets första sköra snödroppe
med sina blomblad öppnade
som ett paraply…
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Minsta sak
Idag denna nästan heliga tacksamhet
över livet.
Minsta sak verkar ge glädje.
En liten fågel, rund och fluffig,
som har slagit sig ned på en gren nedanför fönstret.
En liten snödroppe som står skör
på fuktig jord badande i solsken.
Det enkla beslutet att välja vilan
när jag känner mig sårbar och trött…
De mest utsökta stunderna kommer ofta
när jag är försvarslös.
Det är så lätt att vara ambitiös i sökandet efter mig själv, eller livet,
använda metoder, recept och tekniker,
allt för att nå en känsla av samband, närvaro
eller glädje.
Ändå är ibland detta att göra ingenting
det som allra mest bär frukt.
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Vintersvanar
Svanarna är tillbaka nu
Hemma från sin vinterresa
Ute på öppet hav.
De har en stark längtan
Efter att bygga bo
Och föda upp sina ungar,
Lika övertygade som de var
Vid sin avresa
Är de nu tillbaka
Flyger lågt och länge
Letar i
Den ännu frusna viken
Efter litet öppet vatten
Där de kan landa.
Ser en liten pöl
Som har töat
Och de landar med ett plask.
Där vilar de
Innan de springer,
Stora svarta fötter,
Glider på havets fasta yta
När de med en vingarnas fladdrande fanfar
Åter kastar sig
Upp i skyn.
Det kan vara svårt
Att återvända. Att slå sig ner
I ett fortfarande öde landskap.
Svårt att lita på sin kallelse
När det var så sorgligt
Att lämna platsen
Från början.
Lika sorgligt som det är
Att säga adjö
Till havets dyningar
Som gett en plats
Om än inte ett hem, åt vilda,
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Vita vintersvanar.
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Viken sjunger
Står i snön
och hör
den frusna viken sjunga.
Den långsamma rörelsen
hos is som spricker
ropar
som en val
i havsdjupet.
Dess långa ekande tjut,
ett uråldrigt ljud,
vibrerar ihop med något lika djupt
i mig.
Får mig att lyssna och minnas:
Att följa mina känslor
med acceptans och medvetenhet,
att ändra mening
när min uppfattning inte stämmer
är ett värdefullt arbete
även om det är osynligt.
Ja, isens sång idag
är ett tecken till mig
att jag kan lita till
min navigering i de inre haven.
Den hjälper mig att finna
och följa
min allra djupaste sanning.
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På randen till vår
Nu, efter månförmörkelsen,
Kommer tårarna.
När midnattens röda fullmåne
Lyser
Över snö som sakta drar sig tillbaka.
Sorg är vårt sätt att avsluta
Sa någon.
Jag vill skölja bort all smärta
Från vinterns mörka svårigheter
Och åter vända mig mot ljuset,
Som en liten trogen blomma
Funnen i den smältande snön.
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Sommarkvinna
Texter om en resa genom sommaren.
Om att finna nya sätt att mötas,
att släppa taget och ha tillit,
om cykler av död och återfödelse.
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Spunnet guld
En trollslända
På ett grånat träbord
Rödbrun kropp
Genomskinliga vingar
Han glittrar i solskenet
Genomvävd av tunna linjer
Av koppar och äkta spunnet guld
Ett tecken på förändring
Sägs det
Kanske är han en budbärare
En liten ljuv påminnelse
Om att fånga stunden medan vi kan
Njuta av solskenet och förvandla
Vårt ärgade koppar till guld
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Morgonreflektion
Naturen talar inte
till mig idag
En svan nafsar
med planlösa tuggor
i vassen
Rör knappt
det stilla och tysta vattnet.
En olöst konflikt
gnager i mitt hjärta.
Svanen
jag ser genom fönstret
har inte längre
någon betydelse

96

Svar till ett oroligt sinne
När
en ny dikt
är färdig
kommer den
till dig
av sig själv
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Salta tårar
Salta tårar på papperet.
Små sjöar som flyter ut
i bläckfyllda floder
nerför sidan.
Ingen dikt
bara klumpiga ord
sedan hon sa: ”Ditt skrivande
är inte så bra. Du får inte till det.
Det passar inte in. Hör inte till.”
Ingen dikt,
inte en enda, sedan hon slet
mitt hjärta i bitar
med sitt stålblanka svärd.
Hur vi sårar varandra,
hur vi sårar oss själva,
när orden förslavas av åsikter
istället för
att tjäna vår själ.
Du kanske tror
att det inte gör så mycket.
Men det är allvarligt.
Det finns de som lever hela sitt liv
utan att göra
eller ens veta
vad de älskar
för att de en gång blev sårade
i sitt innersta
när de öppnade sitt hjärta.
Salta tårar på papperet.
Dessa små sjöar löser upp minnen
uppfattningar och idéer
som formats i möten
med stålblanka svärd.
Bläckiga strömmar av ord rinner
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nedför sidan. Och en dikt.
Ja, en dikt blir till.
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Det är alltid så här
Det är alltid så här
Men det verkar som
Jag glömmer
Efter en sorgens resa
Eller en vandring i djupet
Får jag en helgad gåva
En dikt kanske
En ny glädje över att finnas till
Ja, det är alltid så här
Men det verkar som
Jag glömmer
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På väg upp
Cocktailprat virvlar
Överallt omkring mig
Jag flyger högre och högre
Närmar mig den punkt där
Jag, som en oliv på en tandpetare
Lyfts upp
Farligt balanserande mellan att antingen uppslukas av
Meningslöst tjatter
Eller drunkna i ett hav av iskubskänslor
Kanske trillar jag till golvet
Och trampas på av några
Som aldrig får veta
Vad som finns under deras fötter.
Krossad
Mot den kulörta mattan
Offer för en stilettklack.
Eller kanske att jag från min nu så obetydliga plats
Tyst rullar over golvet
Och ut genom dörren?
Åh! Ja!
En sådan lättnad att inte längre behöva anpassa mig
Anstränga mig för att få kontakt
Utan istället få hamna
i mig själv.
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Svar till Herr Flyter Ovanpå
Vi är inga
Emotionella öar
Stela
Och oberörda
I ett känslomässigt hav
Vi är egentligen
Inte åtskilda
Vi är levande
Relaterande varelser
Vibrerande och organiska,
Empatiska och reflekterande,
Responderande och kreativa,
Verkliga
Allt vi säger
Och gör
Har betydelse
Varje ord
Varje handling
Räknas
Visserligen är det rätt ibland
Att skydda sig själv
Från förorenat vatten
Dra sig bort från det
Som förgiftar
Men inte för att isolera sig
I djupet
Utan istället
För att smälta samman
Med havets livskraft
Vi är gjorda av vatten
Och när vi inte låtsas
Vara öar
Vet vi
Precis hur sammanlänkade
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Vi verkligen är
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Spegelbild
Ibland när jag känner
En dragning eller ett avståndstagande
till någon annan
När jag ser upp till eller ned på någon
Är det bra att stanna upp och undersöka.
Vad i min åsikt
Om den andre
Är faktiskt en reflektion
Av någonting inom mig
Jag ännu inte sett
Eller förverkligat?

104

De bara skrek
Ser två gifta människor på TV
i ett kaos av evig konflikt
och ändlöst skrikande.
Var och en kräver förändring av den andre,
anpassning till sin egen bild
av hur den andre ska vara.
Båda pekar finger och anklagar
utan slut.
Det känns som en chock,
helt omtumlande bara att se det här.
Jag vill vända mig bort,
men underligt fascinerad,
märker jag,
att jag inte kan sluta titta.
Jag är fast i historien
i ett sökande tillsammans med dem
efter en inbillad räddning som inte står att finna.
Två brustna hjärtan styr vad som sker
utan ett ögonblicks vila i ömhet
eller möte i medkänsla.
Var finns kärleken? Var finns nåden?
De försvinner
Bakom ord som separerar och skiljer åt.
Genom hela filmen kan vi se
Hur sköra hjärtan krossas.
Varje gång sårbarheten visar sig
blir den trampad på.
De två är så intresserade
av att uppfylla sina egna behov
och styra varandra
att det aldrig uppstår ett ögonblick
där deras egna tankar
handlingar och reaktioner
kan ifrågasättas eller observeras.
Deras arga, kränkande och försvarsinställda attacker
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bara fortsätter
och får lika arga, kränkta och försvarsinställda attacker till svar.
De inser aldrig
hur sårande hårda ord kan vara.
De kommer aldrig till medkänsla
med sig själva eller varandra,
till vänlighet eller sensitivitet.
Kommer aldrig att uppdaga
Den verkliga orsaken till sin smärta
ändra sig
eller förlåta.
Trots att de längtar
efter kärlek, gör båda
precis det
som leder till
att de inte kan få vad de saknar.
Två sårbara människor
Var och en helt unik i universum
Så sorgligt att titta på
När de går ut i krig.
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En gåva från existensen
Står vid fönstret
och ser ett svartklätt par
göra tai chi nere vid vattnet.
Deras rörelser
under de fladdrande kläderna
så flödande och samspelta,
de ser nästan ut som en.
Som en stor, märklig fågel
eller en mörk drake.
Ingen av dem leder
ingen följer,
ingen är chef.
Ingen domderar,
dömer eller kontrollerar.
Var och en får vara
fullkomlig som sig själv.
Var och en fri att vara
i graciös, flödande överenskommelse.
Inte ens när någon av dem snubblar till
störs flödet.
Deras rörelser smälter samman
och ett nytt sätt att vara
blomstrar som en gåva från existensen.
En gåva där två tydliga krafter
behåller sin identitet,
men ibland verkar så sammansmälta
att de blir ett
i skapandet av sin nya, gemensamma form.
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Ömsesidighet är rund
Kan det vara så att vi faktiskt är medvetandets upptäcktsresande? Tyst men
outtröttligt utforskar vi nya former, hittar nya sätt att skapa kontakt utan
kränkningar, finner nya vägar att relatera hjärta till hjärta och att verkligen
vara i det vi kallar ömsesidighet.
Jag talade med en vän
om möjligheten
att lämna hierarkin,
det sätt att relatera där människor
och uppfattningar rangordnas,
och istället gå mot ömsesidighet,
det sätt att vara tillsammans
som inte förutsätter
att någon domineras av en annan
utan snarare bjuder in oss
att låta oss själva
och andra
bara vara.
Välkomnar oss att skapa
känslomässig trygghet
för oss själva och varandra,
så att skapande, medkänsla och omtanke
kan flöda, och visdom uppstå.
Vi undrade
om detta är en tid
full av möjligheter
att äntligen förverkliga ömsesidighet?
Faktiskt undrade vi också
om det är något evolutionen
vill visa oss?
Kanske att rörelsen
från patriarkat till partnerskap
nu är nödvändig?
Inte så att just jag vet särskilt mycket
om hur man gör.
Det är mest att jag vill
känna in terrängen.
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Åh! Jag känner att jag vill börja bemöda mig
att bli mera tydlig.
Vi kan börja utforska ett territorium
där vi reser tillsammans.
Vill du följa med?
Kanske är det dags
för öppna hjärtan nu?
Att bjuda in empati
gentemot oss själva och varandra?
Att fördjupa vårt medvetande
om olika behov
och ge plats för olikheter?
Och hitta vägen till
fridfulla överenskommelser
när vi tycker olika?
Dags att gå djupare
ensamma eller tillsammans,
för att upptäcka den innersta meningen
och kontakta
det väsentliga
inom oss själva och varandra?
Kan det vara dags nu
att ändra uppfattning
och hitta nya vägar att
uttrycka frihet och kärlek,
att vårda integritet,
vår egen och varandras?
Dags att inkludera våra hjärtan
såväl som våra sinnen,
våra kroppar
såväl som våra själar
och bygga intimitet
där den verkligen är efterlängtad?
Det känns som om det krävs
både hjärta och medvetenhet
och mycket medkänsla
för att verkligen bebo våra liv.
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För att konfrontera ensamheten
och smärtan som kan komma
när vi är äkta
och inte sluter oss.
Inte sluter oss utan låter glädjen
komma eller sorgen
eller längtan…
Jag tror det krävs både hjärta,
sinne, kropp och själ
för att vara i ett förhållande.
Att utforska det här mysteriet
denna sorg, detta under,
denna njutning…
så att ömsesidighetens
kan dansa sig stark.
För till skillnad från hierarkiens pyramid
är ömsesidighet organisk och rund.
Skrivet efter att ha sett dr Christiane Northrup tala på TV om att gå från
patriarkat till partnerskap.
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I en liten cirkel
En grupp kvinnor samlas
till en liten cirkel.
De dricker te, talar en stund
och ändrar sedan sin närvaro
genom att bli stilla.
När de sedan känner lust att tala,
försöker de att ge röst
åt sina djupa erfarenheter
släppa fram
sitt liv precis som det utvecklas just nu.
De lyssnar på djupet
och tar emot
sina egna och varandras
världar.
Dessa håller de med medkänsla
så gott de kan
och försöker inte fixa
eller förändra något.
De sänder ut en försiktig inbjudan
till medvetenhet
och ger plats
för andra uppfattningar
samtidigt som deras egen kan utvecklas
De väljer dialog
kontaktar ett flöde av meningsfullhet
snarare än att debattera, argumentera
eller försöka vinna
genom att sätta en idé före en annan.
När de talar på det sättet,
när det finns en plats
för själen,
hör de sig själva säga
saker de inte visste sig veta förut.
De möts också i ögonblick
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av ljudlös närvaro.
Ny förståelse eller känsla av stöd uppstår ofta
när de fördjupar sig och söker det essentiella i varje
fråga.
Fördjupning, denna förfinade konst,
innefattar en passion för utforskande
som genomsyrar deras tid tillsammans.
Så talar kvinnorna,
blir lyssnade till, är tysta
och blir förstådda.
Själen förs vidare
helt enkelt genom att de är
tillsammans.
När de känner att de är klara
att allt
som behöver sägas
har blivit sagt,
tackar de varandra
kramas
och beger sig hemåt.
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Ett hav av medvetande
Inget är
som att vara tillsammans
i själens tjänst
Att vara närvarande
för denna
Inbjudan till insikt och
visdom
Detta att lyssna och dela
spegla och hålla
så att hjärtan och sinnen
kan öppna sig
i ett gemensamt hav av medvetande
och få kontakt
Nej, inget är
som att vara närvarande
när själar
blir synliga
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Fastän du är borta
Fastän du är borta
Är du inte försvunnen
Du är här
I den skinande auran runt palmerna
I pilarnas
silverglitter
I de vita ljusen i kastanjen
När dess grenar böjer sig
I brisen
Du är här
I den gyllene glöden över fält och ängar
I stjärnljuset som dansar
På vågorna
I den lilla fisken som älskar
Att hoppa genom havets yta
Du är här
I den minsta fågeln
Som sjunger
Sin heliga sång
Och i den visdom som finns
I dina ord
Som fortfarande viskar
I mitt öra
Du är här
I den mjuka filt
Kärleken ibland sveper om mig
För fastän du är borta
Är du inte borta
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Uppoffring
Röda äpplen klamrar sig
Fast vid trädet i vinden
Vill inte släppa taget
Studsar mot jorden
Blir skadade, till och med mosade
Innan de, med lite tur,
Blir uppätna.
Å de är gjorda
för detta
Skapade för att bli uppätna
Av rådjuren
Som kommer
När världen är stilla
Lyfter äpplena från marken
Med sina mjukläppade munnar
Och slukar dem.
Det är fröna
Som ropar
Efter denna märkliga resa
Efter att färdas
Till en ny och bördig plats
För att sjunka ner i jorden, brista
Och släppa fram det lilla trädet
Gömt därinne
För varje födelse
Något slags död
Något slags överlämnande
Av det som fanns förut
Att vägra detta döende
Blir också ett offer
De äpplen
Som fortfarande klamrar sig fast vid trädet
När vintern kommer
Kanske ruttnar bort oätna
Deras skrynkliga frön
Kommer att falla
För nära moderträdet
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För att kunna blomstra.
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Svart
Jag är sårbar nu.
Min inre rytm ett darrande
oskyddat blått.
Sorgen kommer i vågor.
Jag har fallit ner
i ett hav av sorg.
Döden är en svår förlust.
Jag förstår
varför människor vill bära svart.
Vill bära ett tecken
på att själen blivit chockad.
Hjärtat är på ytan.
Jag behöver ömhet.
Talar med
mitt skrämda inre barn,
försöker lugna henne:
Jag är din mamma och pappa nu
och moder jord och fader himmel
ska vaka över oss.
Vi kommer att vara deras barn
i natt.
Och i morgon
kommer jag att bära svart.
Jag lovar dig.
Säkert.
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I vågskålen
Ett träd avtecknar sig
Mot himlen
Ett gyllene löv
Helt ensamt i det gröna
Fladdrar långsamt
Mot marken
Det är stilla idag
Solen tittar fram
Mellan molnen
Sakta rör sig livet
Mot höst
En fågels spröda triol
Bjuder mig att lyssna
“Naturen och din natur
Har sin egen rytm
Vet vad som ska göras
Och när.”
Verkar den sjunga
När världarna skiftar
Låt dem
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Näckroshjärtan
Texter Om om att vara i nuet
Om att längta och att tillhöra
Om att resa långt bort och komma hem och
Om att minnas sitt hjärta.
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Överlämnar mig mjukt
En glädje
Len som silke
Över att vara
Här
På bryggan
Vattnet
Tvättar stenarna
Med små vågor
Svanen
I ett hav
Av stjärnor
Den långa halsen böjd
Sträcker sig ner
För att kalasa på sjögräset
Kärleken
Hos den här platsen
Får mig att darra
När jag mjukt överlämnar mig
Till nuet
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Gåvan Här
Varje gång jag kommer ihåg
Förstår jag
Precis hur förälskad jag
Är i Här.
Så lätt det är
Att glömma
När bekymren
Tar tag i mig, kraven
Hopar sig
Eller mitt sinne
Får mig att tro att
Dess orosungar
Är viktigare
Än att vara tillsammans
Med Här, med dig.
En blick
Genom fönstret
Svanen
På den bleka
Släta havsytan
Riggad och klar
Med sina vita vingar lyftade
Pekande
Är tillräckligt
För att påminna mig
För att än en gång
Få mig ner på knä
Återigen
Förstår jag
Vilken gåva
Här är.
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Varje gång
Varje gång jag är borta
Längtar jag
Hem
En särskild saknad
Som får mig att luta mig framåt
Som om själva rörelsen
Kunde hjälpa mig
Återvända
Till det som är mitt
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Längtar
Längtar hem
Till någonstans där jag får näring
En fristad
Ett ställe
Längtar efter skydd,
Efter skönhet, tillhörighet
Efter att det djupaste ska speglas
Uppenbaras
Ja, längtar efter
att världen ska vara en plats
Dit själen vet
Att den är inbjuden
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Hemlängtan
Att inte känna tillhörighet
Skapar en särskild längtan.
När vi inte blir speglade
Eller närda
På den plats vi kallar hemma,
Hos vår familj
Eller våra vänner.
Det finns en särskild längtan
Efter kontakt
Med existensen, som
Ingen annan kan skapa
Utom vi.
Närheten till en annan
Kan lugna ditt hjärta
Inspirera ditt sinne
Glädja din själ
Och ge en känsla av samhörighet.
Ändå måste vi ibland säga farväl
Till de möten som inte får oss att blomstra
Eller till dem
Som inte stöder oss
Att vara de vi verkligen är.
Det verkar som om vi ibland
Måste lämna hemmet
För att finna vårt sanna hem.
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Borttappat
Hettan slår emot oss
när vi stiger av planet.
Moderna marmorsalar,
som minnesmärken över resandet.
Våra steg ekar
när vi rusar efter väskorna.
Men den lilla highlandterriern
darrande i sin bur
åker bara runt, runt
på bandet
och ingen kommer för att hämta honom.
Han har blivit bortglömd
här i södra Spanien
eftersom han borde varit
i Frankrike nu.
Jag kan inte glömma den där lilla hunden
Vilse och ensam i Andalusien.
Ja, jag undrar över valpen
medan jag begrundar
resandets vedermödor.
Vad det kostar
att vara på genomresa.
Hur smärtsamt det är
och så lätt hänt
att förlora
det viktigaste
av allt.
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Mångkulturella
några av oss
är utvalda att vara
mångkulturella själar
en enda plats kan inte hålla
eller behålla
oss
några av oss hamnar
av eget val,
omständigheter eller av kärlek
på platser där vi aldrig trott
vi skulle hamna
och när smärtan
av att inte höra till uppstår,
varken till det gamla
eller det nya,
kommer några av oss
att lockas till fördjupning,
till ett sökande efter essensen
för att finna något
djupare och mera verkligt
att luta oss mot
något mer än de normer
vi har lärt oss
de förväntningar
vi kanske skapat
eller som andra
nu
kanske försöker
lära oss
några av oss
längtar efter
att finna tillhörighet
genom att smälta samman
med vår egen innersta varelse
ja, några av oss
är kallade
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att anta utmaningen
och ta emot gåvan
att vara
mångkulturella själar
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Via Negativa, Via Positiva
Via Negativa leder dig hem
Genom att göra dig medveten om ditt Nej
Genom att du märker hur ditt hjärta
Tar avstånd
När något
Inte känns rätt
Eller inte stämmer
Med din längtan
Med vad du prioriterar
Med din energi
Din visdom
Och ditt flöde.
Och genom att följa
Ditt Nej
Ser du
Som när ett berg
Långsamt avtecknar sig
När dimman lättar
Ditt Ja
Via Positiva leder dig hem
Genom att göra dig medveten om ditt Ja
Genom att du märker vart
Ditt hjärta leder dig.
När saker och ting känns rätt
Eller verkar vara precis
Det du längtar efter
Det du prioriterar
Det du har energi för
Det din visdom talar om.
Precis i ditt flöde.
Och genom att följa
Ditt Ja
Får du
Som när ett berg
Långsamt avtecknar sig
När dimman lättar
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Modet att tydligt och klart
Och med mycket ömhet
Och kärlek
Säga
Nej.
Till allt som inte stödjer
Det som verkligen är du.
Via Negativa, Via Positiva
Sammanflätade, slingrande stigar
Mot att lära känna dig själv
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Om du inte är trygg
Det sägs
Att om du inte är trygg
Är det inte ditt hem.
Men vem känner sig
Verkligen trygg
I sitt hem?
Hur många av oss är
Invaderade eller förminskade
Använda och utnyttjade
Eller instängda bakom murar?
Och hur många känner sig trygga
I sig själva?
Har verkligen ett hjärta
Att lita på?
Som en själens tillflyktsort?
Hur många
Har modet
Och viljan
Att känna?
Känna empati
Med sig själva
Och andra?
Och förmågan att försiktigt tända
Ett medvetandets ljus
Över sin smärta?
Eller att ändra de berättelser
Som så tydligt
Saknar vad som krävs
För att ge verklig lindring?
Hur många av oss
Bär på sorg vi inte erkänt?
Hur många kan andas fritt?
Det finns inget
Skydd mot livet.
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Men när ditt hjärta
Blir en vän att lita på
Och ditt hus
Speglar din själ.
Då är där
En tyst glädje
En mjuk omfamning
Av välbehag
För det är sant
Som det är sagt:
Om du inte är trygg
I ditt hus
Kommer det aldrig att bli
Ditt hem
En plats
Där du kan blomstra
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Näckroshjärtan
Tre hjärtan slår i mig.
Tre hjärtan hjälper mig veta
Vad jag känner,
Hur jag mår och vem jag är.
Som lotusblad
Överlappar de varandra
Bildar en blomma av erfarenhet.
Ett hjärta är sårat.
Dess slag är glömda minnen
Av gammal smärta.
Som bestämt sig för
Att återvända och fånga mig
Förmörkar mina kronblad
Fast jag inte vill det.
Ibland förstår jag inte själv
Att mina färger inte längre är klara.
Mitt i en sådan smärta
Är det lätt att för ett sårat hjärta
Att ta kontroll. Det styr och ställer och smider ränker
Och fördunklar min färg
Eller får mig att försöka vara en blomma
Som landväxande blomma.
När jag i själva verket är
En näckros.
Ett hjärta är fullt av visdom
Det hjälper mig att stanna
i medkänsla.
Dess många kronblad
Omsluter min kärna.
Detta hjärta ger mig läkning
Genom kärlek och kunskap.
Värme och förståelse.
Hjälper mig att acceptera
Och förstå mina sår.
Lindrar min sorg och smärta.
132

Det stödjer
Min kärlek och glädje
Gör mina beslut insiktsfulla
Mitt liv fullt av närvaro
Och mina färger klara.
Förankrat i djup visdom
Vet detta hjärta att jag är mer
Än min smärta
Mina gamla försvar och förnekelser
Mer än mina strategier
För att överleva.
Ett sådant vist hjärta
Är en tillflyktsort
För själen.
Ett hjärta är ömsint
Det slår i samklang med min essens
Med min innersta kärna.
Det står i kontakt med mitt sanna jag.
Oskuldsfullt, men inte naivt
Som ett barn, men inte barnsligt,
Sårbart och ändå moget
Ett ömsint hjärta är känsligt,
Naturligt, vaket och med rena färger.
Men det visar bara sitt ansikte
I kärlekens ljus
När det känns tryggt
Att bli verklig.
Tre hjärtan slår i mig
Ger färg åt mitt liv.
Som näckrosor
Öppnar och sluter de sig
I en dans med existensen.
Och i dansandet
Hjälper de mig att veta hur jag känner,
Hur jag mår och vem jag är.
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Leva ömsint
nu är tid
att leva på djupet
nära sitt hjärta och sin själ
nu är tid att leva ömsint
på jorden
medan vi
vaggade av existensen
lyssnar efter tillvarons innersta röst
får en glimt av dess nåd
vårdar dess skönhet
och dess kärleksfulla famn
genom vårt sätt att leva
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Vägen hem
Vägen hem innebär alltid
Att återerövra sitt hjärta.
Att finna och följa
Sin känsla. Att laga
De ställen
Där vi slitits
Ifrån oss själva.
Att minnas
Och att vörda
Kärleken.
Ja, vägen hem innebär alltid
Att återerövra sitt hjärta.
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