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LÖDÖSE. Maria Ottos-
son, eller Ayla som är 
hennes andliga namn, 
har en fyrbent läromäs-
tare. 

Genom en osynlig 
länk kommunicerar hon 
med hästarna, ofta i 
bilder. 

– Självklart träffar 
jag många skeptiker, 
men jag låter inte det 
påverka mig.

På Eckerna gård i Lödöse har 
det blivit dags för en ridtur.

Med vana rörelser leder 
Maria ”Ayla” Ottosson in 
varmblodet Berra och ställer 
honom i stallgången. Han har 
rullat sig i lera, fastän han vet 
att det inte uppskattas av sin 
ägare. 

Tålmodigt börjar Ayla 
borsta bort den värsta smut-
sen från pälsen.

Djur har alltid haft en stor 
plats i hennes hjärta och, för-
utom sitt stora hästintresse, 
har hon tidigare fött upp både 
hundar och katter. 

Hon är utbildad friskvårds-
terapeut och har även sysslat 
en del med massage, även på 
hundar och hästar. Hon har 
även utbildat sig inom djur-
kommunikation och healing, 
vilket hon numera håller egna 
kurser i. 

När hon ska kommunice-
ra med sin häst sätter hon sig 
utanför boxen 
och framkal-
lar för sitt 
inre en länk 
mellan sig 
själv och 
djuret.

– Det är 
svårt att för-
klara hur jag 
gör, men jag 
börjar med 
att koppla på 
mitt ”tredje öga”. Sedan stop-
par jag liksom mig och hästen 
i en bubbla och fokuserar på 
länken, bryggan, mellan oss. 
Ibland ser jag en bild som jag 
ritar upp, ibland ser jag en 
färg och det kan också vara 
ord som jag skriver ner. 

Det andliga livet är något 
som alltid fascinerat Ayla och 

såväl meditation som yoga-
övningar är inslag i de kurser 
hon håller. 

– I det jäktiga samhälle vi 
lever i tror jag att det blir nöd-
vändigt att gå tillbaka till ur-
sprunget. För att kunna få 

kontakt med 
djuren måste 
man först hitta 
sig själv och 
lära sig att fo-
kusera.

Hon håller 
kurser fort-
löpande och 
till hösten ska 
hon hålla i 
en utbildning 
på Irland. 

Kursen är uppdelad i tre delar 
som man går igenom i tur och 
ordning. Första delen hand-
lar om att komma i kontakt 
med sig själv och lära sig att 
skapa länken, del två fokuse-
rar på telepati och del tre på 
healing. Hon har även en Fa-
cebook-grupp med medlem-
mar från hela världen. 

– Självklart träffar jag 
många skeptiker, vissa tycker 
att jag är jättekonstig, men 
det här blir allt mer vanligt. 
Jag låter mig inte påverkas av 

vad andra tycker, utan gör det 
jag tror på. Jag har hittat mitt 
drömjobb och slutar aldrig att 
lära mig.

– Maria ”Ayla” Ottosson håller kurser i djurkommunikation

PÅ ECKERNA GÅRD

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Fäst vid sin häst. När Maria ”Ayla” Ottosson kommunicerar med sin häst Berra får hon ofta upp bilder som hon återger på 
papper.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��
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Kvinnan som kan tala med hästar

Självklart träffar 
jag många skeptiker, 

vissa tycker att jag är 
jättekonstig, men det 

här blir allt mer vanligt.
Jag låter mig inte 

påverkas av vad andra 
tycker, utan gör det 

jag tror på.
Maria ”Ayla” Ottosson

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

mecaalvangen.se
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Luktar AC:n illa eller har dålig effekt? 
Dags för en genomgång nu när 

sommaren och värmen är på gång... 

Vi gör AC-service på alla modeller!

Ä L V Ä N G E N

Märkesverkstad 

för ALLA märken

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.

KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?

Öppet söndag kl 12-15

4.95% 
RÄNTA

Vi visar 70st 
fräscha beg. 

husbilar!

Rapido
Serie 6 

fr 599 000:-


