Östersjön vid Hornslandet
september 2015

Vi var en liten grupp (sju personer) som under några soliga sensommardagar i början av september var på
Hornslandet utanför Hudiksvall. Hornslandet är en stor halvö som på tre sidor är omgiven av Bottenhavets fria
horisont. Det är ett utmärkt område för att uppleva Östersjöns mäktighet och för att komma i kontakt med och ha
ett utbyte med de väsen som finns och verkar där. Halvön består till stora delar av jättelika stenblock och det
förhärskande trädet är tallen. Många av Sveriges allra äldsta tallar finns här; ofta åtskilliga hundra år gamla. Den
motverkar bland annat trötthet och förmedlar kosmisk energi till omgivningen. Berggrunden är mycket kvartsrik,
och även kvartsen hjälper till att ge kontakt med kosmos. Det finns inte mycket äldre bebyggelse på Hornslandet.
Det som märks tydligast är några små fiskelägen.
Vi kom en fredagseftermiddag till Hölick på södra Hornslandet. Vårt värdpar, som var med i gruppen, tog emot
oss i sin sommarstuga och vi bekantade oss med Östersjön och dess sand- och klapperstenstränder. Innan vi kom
fram hade vi kontaktat GuanYin, barmhärtighetens gudinna, för att vaka över oss. Det finns en staty av henne
strax söder om Gävle. Lördagen ägnades åt en vandring på de södra delarna av Hornslandet. Vi såg och upplevde
mycket på kort tid. Vi såg samspelet mellan landet och Bottenhavet. Ibland finns stora ansamlingar av block,
staplade på varandra. Alla blocken ”tittade” ut över havet och längtade tillbaka dit. Landhöjningen har ju gjort att
de numera ligger högt uppe på land. Vi såg hur Östersjöns vågor hade bildat mönster i klapperstensfälten. Från
höjderna såg vi det stora havet. En del av oss upplevde detta havs deva, dess stora andliga väsen. Andra
upplevde själva havets materia och hur luftelementet mötte vattenelementet långt borta vid horisonten.

Innan vi åkte hem på söndagen besökte vi labyrinten vid Kuggörarna på Hornslandets norra del. Vi vandrade in i
den och upptäckte hur vårt jag stärktes och hur vår medvetenhet om Östersjön och dess betydelse i världen
ökade. Det är så viktigt att verkligen förstå vad Östersjön verkligen är; förstå så mycket att så att vi sköter vår
omgivning och miljö på ett sådant vis att havet klarar av att bistå oss inför framtiden.
Jan Swantesson, september 2015

