
 

 

Jag känner en pålitlig hypnotisör i Åbo. I september gick jag till henne och bad 

henne om en lätt hypnos där   fantasin skulle leda mig  till Vasas skärgård. Jag 

ville uppleva om naturen hade någonting att säga åt mig . Jag räknar långsamt 

till 20 …tills hypnosen verkade. 

 

Under hypnosen förflyttades jag till en strand vid havet. Framför mig såg jag 

vid sluttningen en stor gammal Tall. En del av grenarna var skadade på något 

vis. Tallen var mycket orolig. Trädet var rädd för torka och för vinden! Håller 

rötterna stormar? Tallen tittade ut över havet och var orolig över skarven, 

kommer de att ta livet av mig? 

 

I oktober kom jag till Vaasa och började leta efter tallen som jag såg då jag var 

under hypnos. Jag cyklade längs stränderna i många timmar. Jag tittade på 

olika tallar, bland dem fanns det en grupp som talade till mig från mitt 

undermedvetna, samma sluttning med samma känsla. Tänkte att jag ändå skall 

fortsätta söka tills jag såg i närheten av min grupp av tallar en märklig liten ö 

på havet.  Jag frågade förbipasserande om platsen och fick till svar att 

skarvarna hade tagit över ön och därmed var den förstörd. Nu var jag säker på 

att jag hade hittat min tall. Det ända jag inte visste var vilken av dessa tallar 

hade jag tidigare fått kontakt med.  Jag återvände till tallarna nästa dag., 

försökte hitta rätt tall tills jag fick höra: sök inte efter en enskild, vi är alla en. 

 

Jag återvände till Åbo och kom senare i kontakt igen med tallar under hypnos. 

Tallarna sade att de kände sig dåliga då deras rötter var täckta med mark och 

gräs. Det tar ont då gräsklipparen kör över rötterna. Våra rötter är vackra och 

de längtar efter luft, sade de och fortsatte med: det är ändå skönt att få leva 

och existera. Vi vill säga till er: Uppskatta ditt liv just nu. Denna tid är en bra tid 

för dig. Njut av livet, här och nu! 


