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på djurhärbergen. Tilltufsade små själar som blir väl om-
händertagna och älskade av Carol, men som fortfarande är 
präglade av att ha blivit illa bemötta av människor.  Det var 
så uppenbart hur stark längtan efter beröring och närhet 
kan brottas med rädslan för detsamma, när det gällde en av 
hundarna. Hon ville så gärna vara med mig och bli struken 
över ryggen, men om jag kom för långt bak med handen 
blev hon rädd och nafsade till och hoppade ner. Efter en 
liten stund kom hon igen och satte sig alldeles intill mig och 
visade att hon ville bli berörd. Ibland gick det bra att stryka 
henne, ibland tog hennes rädsla över. Det skulle nog vara 
läge för Rosenbehandlingar på djur också …

Elaine Chan-Scherrer, en annan 
kursdeltagare, blev också en god 
vän. Flera gånger under kursveck-
an åkte vi till ett buddistkloster i 
närheten för att njuta av stillheten. 
”The city of ten thousand buddhas”, 
är inrymt i byggnader som tidigare 
var mentalsjukhus. En fantastisk 
för vandling, inte sant?!

Omslagsbilden med ”flotten” tog jag utanför en lägenhet 
jag lånat av Carol i ett hus alldeles under Bay Bridge, den 
moderna stora bron på bilden. Flotten gissar jag är en kvar-
leva av en kaj/brygga från äldre tider i San Fransisco. Jag 
blev så fascinerad av kontrasten mellan den lilla, gamla och 
nästan organiska/levande flotten och den stora, moderna 
stålkonstruktionen. 

Eva SamuElSSon

Ovan några av lärarna på kursen: Aurelia, Trude, Valerie och 
Marion. Nedan ”The city of ten thousand buddhas”.

Eva Samuelsson deltog i februari i 
en intensivkurs med Marion Rosen 
och andra lärare i Ukiah, Kalifor-
nien. 
På omslagsbilden med utsträckta händer pratar Marion om 
olika musklers känslomässiga funktion och var de sitter i 
kroppen. Hon uppmanar oss att prova hur det känns att 
sträcka ut armen efter det eller den vi vill nå och sen spänna 
de muskler som hindrar oss att nå ut (rhomboideerna) och 
känna hur det känns – armen når förstås inte så långt då.

Kursdeltagaren Carol Fisch bjöd hem mig till sin gård 
utanför San Fransisco. Hon har fyra hundar som hon hittat 

Carol och Eva med Carols hundar. Bilden är tagen av Kari 
från Stavanger, kursdeltagare.
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