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Människan och trädet



Arbetet med ”Människan och trädet”

Människan och trädet hör ihop. Hjärtat i 
allt som lever och rötterna i allt som 
växer. Trädens rötter och kronor är 
jordens blodkärl. Livet är ett mirakel.



Människan och trädet hör ihop!
Vänder vi blicken in i vår kropp ser vi 
trädet inom oss. Aortan likt stammen 
och våra fina kärl är förgreningen i 
trädets krona. Hjärtat finns i allt levande 
som rör sej liksom rötterna i allt som 
växer.

Livet och döden går ej heller att skilja åt!
De hör ihop.
Så lite som avgör om livet blir till och så 
lite som avgör om livet ska avlutas.

I ett ögonblick kunde mitt liv släckas
men livet tog över 

Vi behöver varandra!
Vi behöver känna våra rötter i vår jord.

Människan och trädet



Vi är små mycket små i detta stora land
I denna stora värld

En himmel så blå och onårbar
Luften så osynlig

Trädens kronor så stolta
förankrade med rötterna 

Där står jag så liten 
och ser allt det stora

Allt det lilla i det stora







I mammans mage ligger barnet i fosterställning
Ett rum med värme och trygghet

Vi söker trygghet vi söker skydd vi somnar ihopkrupen
När döden närmar sej är vi åter tillbaka 
Cirkeln är sluten och jorden är rund

Att leva och att dö











Lukten av trä blandas med olja och svetten i mitt ansikte.
En geting söker hud och surrar i mitt öra.
Paus att skåda det nya livet
Tankarna virvlar runt
Känslorna flödar
Tiden stannar

Arbetsplatsen intill skogen





Att dela smärta
att smälta samman
i en känsla

Att känna smärta











Hjärtat finns i allt levande som rör sej 
Rötterna i allt som växer 
Hjärtat känns och känner 
Rötterna ger oss liv

Hjärtat lever







Hjärtat blöder
Hjärtat sörjer
Hjärtat strider
Hjärtat längtar

Ett förlorat hjärta
Ett brustet hjärta
Ett tomt hjärta
Ett fyllt hjärta
Ett oroligt hjärta
Ett lyckligt hjärta

Mitt hjärta svämmar över
Mitt hjärta brinner
Mitt hjärta slår

Hjärtat känner



Du är allt 
du är en del i mej
Du är färger som sprakar
som lyser
och bländar
om jag fryser
värmer du
mitt hjärta

Jag håller ditt hjärta i 
mina händer







In i mej och dej
flyter blodet
som fyller
hjärtat

Tiden visar spår

Tiden
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