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5
F Ö R O R D

V
älkommen till livet som yoga girl! Eller yoga boy, för den delen. 
Yoga är för alla och jag skriver den här boken för att berätta 
hemligheten om hur du når framgång och hittar balans i ditt 
liv: Det finns inget hemligt recept. 

Det finns ingen universallösning för ett perfekt liv. 
I dagens samhälle, med det höga tempo vi lever i, letar vi 

gärna efter en quick fix eller nästa stora trend, som ska få oss att må bättre. Det är 
därför vi ser nya hälsotrender och dieter ta världen med storm var och varannan 
vecka. Jag skriver inte den här boken för att tillkännage nästa stora bantnings
metod eller berätta för dig att du ska äta mindre kolhydrater, eller mer kolhydrater 
eller vad det nu är tidningarna skriver om just i dag. Jag tänker inte berätta hur 
du ska förändra ditt liv för att bli bättre. Jag vill i stället försöka förmedla att du 
duger precis som du är. 

Chockerande, eller hur? För trots att vi är en bit in på 21:a århundradet, kan 
skicka människor till månen och håller oss uppkopplade i den virtuella världen 
på fler sätt än någonsin så finns det fortfarande ett grundläggande fel i hur vi 
behandlar varandra, och framför allt: hur vi behandlar oss själva. Vi älskar inte 
oss själva tillräckligt. Vi springer runt i cirklar och letar ständigt efter nya sätt att 
förändra våra kroppar, vår hälsa, våra liv, våra jobb – vad som helst – för att vi vill 
känna oss hela och lyckliga. Men ju snabbare vi springer, desto snabbare springer 
vi förbi själva poängen. Vi söker alla efter balans, men balans hittar du inte i 
den senaste hälsotrenden, utan genom att sakta ner. Balans finner du genom att 
acceptera dig själv som du är och älska dig själv varje steg på vägen. För mig har 
yoga varit ett sätt att ta mig till den insikten. 

Yogan har funnits i över 5000 år, och blir allt populärare. Men i dag är yoga
världen full av så många olika yogaintriktningar, yogalärare, kurser, onlinevideor 
och prylar att det ibland kan vara svårt att hitta rätt. 

Mitt mål med den här boken är att ge dig en bild av vad livet som yogi kan 
innebära, att gå tillbaka till yogans grunder och hjälpa dig att skapa stunder av 
tystnad. För det är i tystnaden det händer. Det är i tystnaden vi hittar tillbaka 
till våra prioriteringar, vårt fokus och den kärlek vi känner för oss själva och för 
människor i vår närhet. Yoga är så mycket mer än fysiska övningar på en matta 
och det finns många sätt att använda oss av det vi lär oss i övningarna i den 
vanliga världen. Jag vill inspirera dig till att bli ditt bästa jag och acceptera och 
omfamna varje aspekt av vad det betyder. 

Förord
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Ä L S K A  D E T  S O M  H A R  V A R I T
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Ä L S K A  D E T  S O M  H A R  V A R I T

D et har varit en både lång och slingrande väg fram till den plats i livet 
där jag befinner mig i dag. Jag var inte särskilt stabil när jag växte upp 
och det var tur att jag hittade yogan när jag var så pass ung. Jag tog 

min allra första yogalektion i Thailand, där jag var på semester med familjen 
som 16åring. Lektionen leddes av en liten thailändsk man och jag kommer 
ihåg att jag slogs av att han verkade så lugn och fridfull. Vi utövade yogan på 
bambu mattor i skuggan av palmer och han visade oss olika positioner samtidigt 
som han förklarade hur vi skulle andas. Det här var något helt nytt för mig, och 
även om just den här yogaklassen inte på något sätt förändrade mitt liv eller 
min världsbild, så lämnade jag klassen styrkt och glad. Mitt liv var inte särskilt 
lyckligt vid den här tiden och det skulle dröja ungefär två år innan jag tog de 
första stegen mot att göra yogan till en del av mitt liv.

Vi flyttade mycket när jag var liten. Mina föräldrar separerade när jag bara 
var två år gammal och som vid de flesta skilsmässor var det mycket dramatik. Jag 
kommer ihåg många gräl, högljudda telefonsamtal och att jag flyttade fram och 
tillbaka mellan mamma och pappa. Några år efter separationen träffade mamma 
en man som var stridspilot i svenska armén och under ett par år var livet ganska 
lugnt. Min bror och jag gick i skolan, vi bodde på ett och samma ställe och min 
mormor, mammas styvmor, var ofta hemma hos oss. Vi åkte skidor så ofta vi 
kunde och tillbringade mycket tid i fjällen. Ett av mina tydligaste minnen är när 
min styvfar grävde ut en liten grotta i snön med hjälp av en skida. Där satt vi vid 
sidan av backen och drack varm choklad och hade det mysigt, hela familjen. Jag 
kommer också ihåg att jag satt på hans axlar och sjöng med till livebandet på 
after skin. De spelade 4 Non Blondes ”What's up” och jag tänker fortfarande på 
honom och hur livet var då när jag hör den låten. Efter år av bråk och skilsmässa 
var det här min barndoms lyckligaste tid.

Men allt har ett slut. Dagen efter att mamma och min styvfar hade skrivit på 
kontraktet till vårt nya hus störtade hans flygplan i havet och våra liv förändrades 
för alltid. 

Hans död var ett avgörande ögonblick i mitt liv. Min mamma förlorade sitt 
livs stora kärlek, min lillebror och jag förlorade vår styvfar och ännu en gång 
vändes vår tillvaro uppochner. Åren som följde efter olyckan var dystra och även 
om mamma gjorde sitt bästa för att ta hand om oss så fick jag bli vuxen väldigt 
fort. Smärtan och sorgen la sig efter några år och vi kunde gå vidare, men det 
tog väldigt lång tid för min mamma att återhämta sig och bli hel igen. Hon var 

»Slut fred med det förflutna. Förlika dig  
med det som har hänt. Det är enda sättet att  

skapa en lycklig framtid.«
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Ä L S K A  D E T  S O M  H A R  V A R I T
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Ä L S K A  D E T  S O M  H A R  V A R I T

25 år gammal när min styvfar dog, precis lika gammal som jag är när jag skriver 
det här, och jag kan inte för en sekund föreställa mig hur livet skulle vara om 
jag förlorade min man. Jag beundrar verkligen min mamma som lyckades ta sig 
igenom den här tiden och bli den starka och självständiga kvinna hon är i dag. 
Jag har förutom min bror fyra halvsystrar och jag vet att det vi fick gå igenom 
när vi växte upp har format oss till de personer vi är i dag. Om det inte vore för 
mina föräldrars skilsmässa, min styvfars död, för alla gånger vi flyttade och alla 
svårigheter jag gick igenom – då vore jag inte den jag är i dag. När min styvfar 
gick bort var jag fem år gammal och min resa hade precis börjat.

När jag var 12 hade vi bott på fler än tio olika ställen. Jag bodde mestadels med 
min mamma men tillbringade helger och lov med pappa, som bodde i Lettland 
och Spanien vid den här tiden. Mina föräldrar hade nya liv, de hade båda gift 
om sig och mina småsystrar hade fötts – mamma och pappa hade fått två barn 
var under samma tid. På pappas bröllop, när jag var 12 år, höll jag tal för 200 
personer. Talet inleddes med orden: ”År 2000 var året då mina föräldrar äntligen 
gifte sig. Men inte med varandra”. Både gästerna och jag skrattade. Mamma och 
pappa kom bra överens med varandra, jag hade stabilitet i livet och allt var okej. 

Men när jag kom in i tonåren förändrades mitt liv igen. Den här gången var 
det min mamma och hennes nya man, men även pappa och hans nya fru, som 
skilde sig. Nu var jag äldre, jag hade småsystrarna att ta hand om och när skils
mässan drabbade min familj igen kände jag ilska. Vad är det för fel på mina för
äldrar? tänkte jag. De har ju små barn att ta hand om! Jag tog på mig ansvaret för 
att mina syskon skulle må bra. Självklart misslyckades jag. Jag kunde inte vara 
både mamma, pappa och storasyster – och det hade ingen heller begärt. Men 
jag kände att det var mitt ansvar att se till att alla var glada och att särskilt min 
mamma mådde bra. När pressen på mig blev för stor vände jag i stället familjen 
ryggen. Jag kunde inte hantera kaoset inombords och inte heller det kaos som 
utspelade sig hemma. Jag började i stället skapa kaos på egen hand. 

Jag tror att jag var 13 när jag plötsligt blev väldigt cool. Så cool att jag vägrade 
att ha tandställning trots att jag verkligen behövde det (i stället fick jag tandställ
ning när jag var 16, vilket var mycket värre). Jag började snatta, jag drack alkohol på 
helgerna och började röka. Jag blev en i gänget, fick rykte som cool och en känsla 
av ”screw you all – jag kan göra vad jag vill”. Jag ville ha kontroll över mitt eget liv 
och att röka var ett sätt för mig att skapa kontroll. Jag blev snart beroende, både 
fysiskt och socialt, och jag rökte ett paket om dagen i flera år. 
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Ä L S K A  D E T  S O M  H A R  V A R I T

KÄRLEKSFULLA INSIKTER

9 Slut fred med det förflutna. Förlika dig med det som  
har hänt. Det är enda sättet att skapa en lycklig framtid.

9 Att förlåta är nyckeln till frihet.

9 Det viktigaste är inte det som händer dig i livet utan hur 
du väljer att reagera på det som händer. Livet är inte så 
allvarligt som dina tankar ibland får dig att tro. Lär dig  
att skapa distans mellan din uppfattning om världen och 
det som faktiskt sker och att agera istället för att reagera. 
Var närvarande och lev i nuet.

9 Det spelar ingen roll var du kommer ifrån eller vad du 
har upplevt i det förflutna. Din lycka ligger i dina händer. 
Vi är inte offer för vår livssituation utan har makten att 
påverka hur vi mår. 

9 Livet är till för oss, det är inte bara något som händer oss.

9 Fundera på vad du har med dig från det förflutna.  
Vilka mönster och beteenden har du plockat upp som  
inte stämmer överens med vem du är innerst inne?

9 Säg till dig själv: ”Jag kommer inte att skapa mer 
dramatik i mitt liv.” Ge dig själv löftet att leva ett gott liv.

9 Vem behöver du förlåta? Kom ihåg att ingen annan än du 
själv mår dåligt av att hålla fast vid smärta i det förflutna. 
Förlåt alla för allt. För din egen skull.

9 Gör mer av sådant som får dig att må bra. Fokusera på  
att vara lycklig.
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I N T E  A L L A  S O M  V A N D R A R  Ä R  V I L S E

HIMMELSK HUMMUS
½ dl tahini (sesampasta) 9 saften av en stor citron 
9 1 burk kikärtor 9 2 msk olivolja  
9 1 vitlöksklyfta 9 cayennepeppar 9 salt

Häll tahini och citronsaft i mixern och låt den gå en 
stund så att allt blandas. Tillsätt kikärtor, olivolja 
och vitlök och mixa ordentligt. Du måste kanske 
stoppa mixern och röra om en eller ett par gånger 
så att det inte fastnar. Tillsätt salt och en liten 
gnutta cayennepeppar. Vill du ha din hummus 
ännu slätare kan du tillsätta en eller ett par mat
skedar vatten.

GUACAMOLE
½ lök 9 4 vitlöksklyftor 9 2 avokador 9 pressad 
citron 9 salt 9 peppar

Hacka lök och vitlök fint. Tillsätt avokado och 
pressa i citronsaft efter smak. Mosa och smaka av 
med salt och peppar. Ät genast (guacamole klarar 
sig inte så bra i kylen). 

Jag älskar hummus eftersom den kan  serveras 
som tillbehör till nästan alla måltider. Jag 

tycker om att äta hummusen med grönsaker i 
stavar, till exempel selleri och gurka, men den 

är också god med en sallad eller som smörgås
pålägg. Har du en matberedare rekommende
rar jag att du använder den, annars en mixer av 
bra kvalitet. Vill du ha en riktigt slät hummus 

kan du ta bort skalet på varenda kikärta. 

Den här guacamolen gör jag varje vecka.  
Jag har inga tomater i, som i klassiska recept. 
Ska du äta din guacamole med  tortillachips, 

tänk på att de kan vara ganska salta, så  
salta inte för mycket. Om du  

lägger avokado kärnorna i guacamolen  
håller den sig lite längre.
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I N T E  A L L A  S O M  V A N D R A R  Ä R  V I L S E

Jag visste inte att det var enkelt att få även de här sakerna i mitt liv! Vetskapen 
om att lyckan inte kommer utifrån. Genom att låta lyckan blomma inifrån kom
mer även de yttre faktorerna att fortsätta sätta snurr på lyckan. Att försöka for
cera fram saker, döma hur andra lever eller anklaga oss själva för sådant som hänt 
i det förflutna kommer aldrig att göra oss lyckliga. Det finns möjligheter överallt 
omkring oss – vi måste bara tro på dem för att kunna se dem.

När jag hade arbetat för företaget i lite mer än ett år började jag känna mig 
 färdig med Costa Rica. Jag hade bott där i nästan tre år, lärt mig oerhört mycket 
och skaffat nära vänner som hade blivit som en familj, men jag kände inombords 
att det fanns mer av världen att utforska. Jag bodde med min bästa vän i ett 
litet hus med våra hundar, jag mediterade fortfarande varje dag och tillbringade 
mycket tid i ett kollektiv i bergen. Jag ägnade allt mer tid åt yogan och träffade 
en shaman som berättade för mig vad som var meningen med mitt liv, jag reste 
söderut och deltog i en Ahuyawuascaceremoni – en av de starkaste andliga upp
levelser jag någonsin haft. Jag mediterade i grottor, åt bara raw food, simmade i 
vattenfall … Livet var som en virvelvind och det var verkligen fantastiskt. Men nu 
kände jag: Jag är redo för nästa stora upplevelse. Jag lämnade företaget jag arbe
tade för och använde pengarna jag hade tjänat till att resa. Efter en tid på egen 
hand i Kalifornien och Oregon åkte jag till Sverige för att fira jul med min familj. 
Jag hade fortfarande kvar mitt hus, mina saker och mina hundar på Costa Rica 
och tanken vara att jag skulle åka tillbaka direkt efter jul för att fundera på vad 
jag ville göra nästa år. Väl hemma i Sverige sa pappa: ”Jag tänker ta med mig dina 
systrar på semester i mars. Ska du inte följa med?” ”Jag vet inte”, sa jag. Jag hade 
varit i Sverige i en hel månad redan och ville åka tillbaka till Dominical. ”Jag 
vill verkligen tillbringa lite tid med dig” sa pappa. ”Kan vi inte åka någonstans i 
närheten av Costa Rica så att det inte blir så dyrt för dig att flyga hem sedan?”  

”Okej”, sa jag, ”vart vill du åka?” 
”Det finns ett nytt direktflyg från Stockholm till Aruba. Vad tror du om det? 

Följ med oss, så kan du åka tillbaka till Costa Rica därifrån.” 
”Aruba?” sa jag, ”var ligger det?” 

»Det finns möjligheter överallt omkring oss – vi måste 
bara tro på dem för att kunna se dem.«
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C O R E ,  A X L A R  O C H  B A L A N S P O S I T I O N E R

STÄRKANDE MAGÖVNING,  
VARIANT AV ÖRNEN

1  Ligg ner. Korsa höger ben över det 
vänstra och, om du kan, kroka i höger 

fot runt vänster vrist. Sträck först ut 
armarna åt sidorna och korsa sedan 
vänster arm över höger armbåge som 
om du skulle ge dig själv en kram. Du 

kan antingen pressa handflatorna mot 
varandra eller fläta ihop händerna. 
Pressa axlarna bort från nacken. Håll 
tårna i mattan, andas in och sträck 
armarna ovanför huvudet tills finger
topparna snuddar golvet ovanför hjässan.

2  Andas ut och lyft från mattan så att knän och arm bågar 
möts. Aktivera magen. Upprepa 5–10 gånger och byt 

sedan sida med armar och ben.
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C O R E ,  A X L A R  O C H  B A L A N S P O S I T I O N E R

SITTANDE NACKSTRETCH

2  Fäll försiktigt huvudet åt höger 
så att höger öra närmar sig höger 

axel. Gör övningen långsamt och med 
hakan en aning in mot bröstet. Andas 
djupt.

5  Gör samma sak åt andra hållet. 
Knäpp händerna så att den andra 

tummen hamnar överst.

1  Sitt bekvämt. Om du har problem 
med korsryggen, vik ihop en filt 

och lägg under sittbenen. Sträck ut 
armarna så långt du kan åt sidan så 
att fingertopparna fortfarande är i 
golvet. Fäst blicken på fötterna och 
håll in hakan mot bröstet.

4  Knäpp händerna bakom ryggen, 
pressa handflatorna mot varan

dra och sträck armarna bakåt. För de 
knäppta händerna så långt du kan 
mot vänster sida av midjan och pressa 
vänster armbåge mot överkroppen. 
Dra tillbaka axlarna och luta huvudet 
försiktigt åt vänster. Håll i 10 andetag.

3  Dra in hakan mot bröstet och fäll 
åt vänster på samma sätt. Andas 

djupt och rör huvudet från sida till sida 
utan att tappa huvudet bakåt. Om du 
hittar en stel punkt i nacke, överarmar 
eller axlar, stanna och andas en stund i 
just det området.

Klä dig bekvämt när du yogar! Jag 
har oftast yogatights och en åtsit
tande topp med en slapp tröja över. 
Då kan jag ta av mig ett lager när jag 
börjar svettas, och ingenting åker upp 
över huvudet i nedåtgående hunden. 
I slutet av klassen brukar jag alltid 
känna mig lite kall och då är det skönt 
att kunna ta på sig ett lager igen. 
Det viktigaste är att du trivs och att 
du kan röra kroppen fritt. Tänk på att 
byxor med grova sömmar och drag
kedjor oftast inte är så sköna när du 
ligger ner och yogar, så försök hitta 
ett par tights utan utsmyckning. Om 
du svettas mycket kan det vara bra 
att använda funktionsmaterial (ett 
par bra yogatights underlättar till och 
med våra armbalanser när vi svettas 
mycket). Är det ett lugnt och avslapp
nat pass är naturmaterial som bomull 
och hampa väldigt sköna. Yogar du 
hemma? Prova att yoga naken. Älska 
din kropp! Tänk på allt den gör för dig 
varje dag! 
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V I N YA S A  O C H  H J Ä R T Ö P P N A R E

CAMATKARASANA, WILD THING

SETU BANDHA SARVANGASANA, HALV BRYGGA

Kom in i nedåtgående hunden. Andas 
in och sträck höger ben bakåt. Böj 
knäet och öppna upp i höften. Fortsätt 
öppna i höften och, om du kan, kom 
över och landa med höger fotsula 
precis bakom vänster knä på mat

tan. Känn att fötterna är grundade i 
 mattan, lyft höfterna, öppna hjärtat 
och låt huvudet hänga bakåt. Andas 
och njut av den här fantastiska hjärt
öppnaren! Aktivera coremusklerna och 
kom tillbaka till hunden. Byt sida.

Ligg på rygg med fötterna i mattan, 
höftbrett isär. Hitta ett neutralt läge 
för korsryggen, pressa ner stortårna 
i mattan och andas in för att lyfta 
höfterna. Lyft så högt du kan utan att 
behöva överaktivera sätesmusklerna. 

Knäpp händerna under kroppen, pressa 
överarmar och knogar mot mattan och 
hitta utrymme för hjärtat. Huvudet ska 
vara stilla. Aktivera insidan av låren och 
se till att knäna inte faller ut åt sidan. 
Håll i 5 andetag och kom långsamt ner.

I_YogaGirl_inlaga_CS6.indd   92 2014-09-17   08:01



93
V I N YA S A  O C H  H J Ä R T Ö P P N A R E

URDHVA DHANURASANA, BRYGGA

USTRASANA, KAMELEN

Om du inte kan nå 
hälarna, placera två 
klossar på högkant vid 
fötterna. Placera sedan 
handflatorna på klos
sarna.

Du kan även göra den 
här positionen med 
tårna invikta.

Utgå från halv brygga, utan att 
knäppa händerna. Sträck armarna rakt 
upp och håll axlarna i mattan. Placera 
händerna i höjd med axlarna, pressa 
ner tummarna och lyft. Stanna vid 

hjässan och pressa armbågarna inåt, 
mot va randra. Lyft sedan höfterna 
rakt upp, till full brygga. Slappna av i 
nacken och håll benen väldigt aktiva, 
sätesmusklerna ska vara avslappnade!

Kom ner på knä. Knäna ska vara 
under höfterna, höftbrett isär. Lägg 
en filt under knäna om du behöver. 
Pressa höfterna framåt så att de lin
jerar med knäna. Vrid låren en aning 
inåt, luta dig bakåt och se om du kan 

nå hälarna. Du kan behöva sänka 
höfterna lite bakåt för att nå fötterna 
och sedan föra  höftbenen framåt 
igen. Dra in revbenen och låt huvudet 
slappna av bakåt. Håll i 5 andetag 
eller så länge det känns bra.

I_YogaGirl_inlaga_CS6.indd   93 2014-09-17   08:01




