yoga

CARINA
skadades
svårt i en
trafikolycka

Yoga
Nära fick vara med när gotländskan Carina Ivarsson ledde
en workshop i yoga i Kovalam
i Indien. Det var Carinas elfte
resa till landet. En av resorna var
nära att kosta henne livet. Men
tack vare yogan är hon nu helt
återställd efter den svåra olyckan och har funnit sin inre balans.
Möt Carina. Och möt den kvinnliga indiska yogaläraren Padma
som vet varför yoga är så viktigt
för oss västerlänningar!
text och foto: marianne westerlund

42

1403_trafikskadad_kom_tillbaka_via_yoga_33338.indd 42

blev vägen
tillbaka till

V

livet

i har just landat i sydvästra Indien,
i en stad med ett namn som inte
går att uttala: Thiruvananthapura.
Vi är en liten grupp på tio personer som
kommit hit för att träna yoga i den lilla fiskebyn Kovalam under ledning av vår lärare
Carina Ivarsson.
Utanför flygplatsen slår natten emot oss,
fuktig och varm, fylld av okända dofter och
ljud. Carina, som redan varit på plats i ett par
veckor, springer emot oss, skrattar, kramar,
hänger jasmindoftande blomgirlanger runt
våra halsar. Glädjen går nästan att ta på.
Carina växte upp i Göteborg. När hon var
tjugo hamnade hon en dag på ett yogacenter.
Hon visste ingenting om yoga, tyckte att det
kändes både främmande och flummigt att
göra övningar, andas och sjunga mantran.
– Samtidigt hände det saker inom mig som

jag inte kunde sätta ord på, berättar hon.
Svåra händelser och känslor trängde sig på.
Jag grät, tappade fotfästet, tänkte att det var
yogans fel och slutade.
Carina beslutade att ta tag i det svåra som
hade djupa rötter i barndomen och påbörjade
en mångårig terapi. Där lärde hon sig att bearbeta känslor av skuld och skam och utsatthet.
I början av 90-talet gick hon en ny yogakurs.
– Den här gången hade jag med mig verktyg från terapin så yogan skrämde mig inte
längre utan verkade kraftfullt helande.
– Jag märkte att yogan vidgade mitt medvetande på ett naturligt sätt. När kroppen blir
stark och smidig och sinnet blir lugnt, kan
man se sitt eget livsmönster, få överblick
och framförallt acceptera det man ser.
Carina gick en lärarutbildning. Egentligen
ville hon bara lära sig mer om sig själv, men folk
www.tidningennara.se
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Det här är Carina:
Ålder: 53 år.
Bor: i Östergarn på Gotland.
Familj: Två vuxna bonusbarn.
Intressen: Yoga, resor, möten, tystnad.
Yoga för mig är: ”Både att praktisera på
mattan och ett förhållningssätt till livet”.
Livsmål: Att se det goda i alla människor
och undvika det som skadar.
Att vara sann mot mig själv och i möten
med andra.
Kontakt: www.carinaivarsson.se

Blev påkörd efter ett yogapass
Carina börjar berätta om händelsen för tio år
sedan, händelsen som fick henne att inse hur
skört livet är. Att det faktiskt kan ryckas bort
från en sekund till nästa.
Det var en söndagsmorgon här i Kovalam.
Efter ett tidigt yogapass vandrade hon tillsammans med sin väninna Åsa Gordh genom de
kryddoftande små gränderna på upptäcktsfärd mot djungeln. Temperaturen kröp upp
mot trettio grader. Längs vägen låg ett murwww.tidningennara.se
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Jag märkte att yogan
vidgade mitt medvetande
på ett naturligt sätt

omgärdat tempel där det strömmade ut vacker
musik. Carina stannade till för att lyssna.
– Det är min sista minnesbild, säger hon.
Åsa, som hade gått i förväg, hörde en öronbedövande knall. Hon vände sig om och såg
hur en bil i hög hastighet körde bort, samtidigt som Carinas kropp flög genom luften
rakt in i en stenmur.
Händelsen var blixtsnabb. Åsa rusade fram
och såg hur Carinas ansikte antog en grönaktig ton. Blodet sipprade allt snabbare från
huvudet och munnen. Människor ström-

t

strömmade till och hon började vägleda andra.
Carina och jag sitter på golvet till takterrassen på vårt hotell. Här uppe har vi våra
yogalektioner varje morgon före frukost.
Väggarna är målade i mönster på puderfärgat
rosa, kulörta bastmattor täcker golvet.

made till. Någon lyfte in Carina i baksätet
på en bil och la hennes blodiga huvud i en
förtvivlad Åsas knä.
På sjukhuset låg Carina i dvala. Smärtorna
fick henne att sekundvis återfå medvetandet.
När hon efter fyra dygn slog upp ögonen,
såg hon en leende sjuksköterska som på bruten engelska frågade hur hon ville ha sitt hår.
Hon förstod ingenting. I den framräckta spegeln såg hon hur sjok av hår hade rakats bort
från huvudet och ersatts av stygn.
Håret som fanns kvar klibbade av rött, intorkat blod. Instinktivt förde Carina handen
mot huvudet och genomfors av en blixtrande
smärta. Stum såg hon kvinnan ta fram en sax
och klippa bort de resterande hårtestarna.
Röntgen visade att Carinas huvud hade
spruckit på två ställen. Hon hade fått en stark
hjärnskakning. Höften och svanskotan hade
spruckit, tänderna krossats. Dessutom var
höger arm bruten, men det upptäcktes först
efter tolv dagar.
– Visserligen fanns det läkare, men omvårdnaden var obefintlig, säger Carina. Ingen
tvättade mig.
– Jag låg i en stor sal med 15 andra patien43
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ter, alla med akuta sjukdomar. En fläkt stod
framför min säng och blåste. Jag hade bara en
tunn filt över mig, det var fuktigt och jag frös.

Andningen lugnade henne
Carina skildrar dagar där hon gick in och ut
ur dvala, in och ut ur smärta. Ett tillstånd helt
utan tankar. På ett underligt sätt gjorde smärtan henne glad. Den visade att hon levde.
Men samtidigt tog den all hennes energi.
Då tog hon hjälp av två yogatekniker, andningen och mantran. Hon började lyssna på
mantran inne i huvudet, sanskrit-ljud, som
när de upprepas om och om igen påverkar
kroppen läkande.
– Jag fick avstånd till smärtan och alla tankar
som ville gripa tag i mig, säger Carina. Tankar
på att inte kunna gå, att inte kunna resa mig,
att inte kunna någonting. De fick inte grepp
om mig och jag tog kontroll över sinnet.
– Det var som att någon hjälpte mig och höll
min hand.
Carina började andas medvetet, uppmärksammade varje andetag. Andningen tog inte
bort smärtan, men ändrade hennes förhållningssätt till den, lugnade henne.
– Ofta har vi kontrollbehov, säger hon. Vi är
i våra tankar. Vi definierar. ”Det här gör ont”.
Det här är behagligt”. Jag släppte föreställningen och vilade i det som var, så att energin skulle gå till att läka.

Carina
tipsar om:

avslappningsövning
Savasana/Corpse Pose. Avslappning kräver mycket träning och är en mental övning.
Om det är svårt att ligga helt avslappnad så
kan man lägga en ihop filt under huvudet eller
en filt under knäna som stöd för ländryggen.
Startposition: Ligg på rygg med särade
ben och händerna längs med kroppen.
Slappna av hela kroppen. Börja gärna med
att spänna delar av kroppen för att sedan
slappna av. Avslappningsövningen bör
pågå i minst fem minuter.
Slutposition: Liggandes på rygg. Försök
vara medveten om hur hela kroppen är
avslappnad.
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– Man behöver vara i sitt inre vid trauman,
stänga ute yttervärlden.
Efter tolv dagar kom en svensk läkare som
skulle ta Carina hem till Sverige. Först då
upptäcktes att armbågsbenet stack rakt ut,
och först då la man på ett gips.
Åtta indier skulle bära Carina på en formpressad bår till bussen som skulle ta dem till
flygplatsen. Ett stort papper lades på hennes
bröst, det var räkningen.
Carina skrattar åt det dråpliga i efterhand. Det
bar sig inte bättre än att bärarna sprang rakt in i
en vägg och tappade båren med Carina.
– Jag hörde ett vrål utanför mig själv. Det
var jag som skrek. Sen svimmade jag. Färden
till flygplatsen på alla gropiga vägar i en skakande buss var ren tortyr.
När båren äntligen hissades upp genom en
lucka i det väntande planet, tittade Carina ut
över palmerna, överjordiskt vackra i solnedgången. Äntligen var hon på väg hem.
Först när hon landat på Visby flygplats kom
tårarna. Det var vinter och kallt. På lasarettet fick hon ett eget fint rum med havsutsikt,
den första smörgåsen smakade underbar.
– Det var det bästa jag upplevt! Jag blev så
ompysslad och alla var så gulliga.
Åren som följde var hon ständigt trött.
Hon hade svårt att ta in omvärlden, yrseln
var en daglig följeslagare.
– Det jobbigaste var att jag tappade minnet.
Att inte komma ihåg var fruktansvärt.

andningsövning
Nadi Sodhana pranayama. Subtil energikanal, rengöring, andningsteknik som hjälper sinnet att bli lugnt, släpper spänningar
och trötthet.
Gör så här:
1. Sitt bekvämt med rak ryggrad och
axlarna avslappnade.
2. Håll vänster hand på vänster knä och
låt tumme och pekfinger röra vid varandra.
3. Placera spetsen av höger pekfinger
och långfinger mellan ögonbrynen.
4. Höger tumme använder vi för att stänga
och öppna höger näsborre och ringfingret
och lillfingret för att öppna eller stänga den
vänstra näsborren.
5. Tryck med höger tumme ner höger
näsborre och andas ut genom vänster
näsborre.
6. Andas in genom vänster näsborre. Tryck
med höger ringfinger och lillfinger ned vänster näsborre. Lyft den högra tummen från
höger näsborre och andas ut. Andas in från
höger och andas ut från vänster.
7. Gör andningsövningen i fem-tio minuter.

– Jag fick lära mig att ta en dag i taget. Det
enda som gällde var att få dagen att fungera.
Att få mat, att få värme.
Det tog fyra år för Carina att bli helt återställd.
Hennes räddning blev att hon var vältränad,
rörlig i kroppen och hade en mental styrka.
Att bo som hon gör på Östergarnslandet på
Gotland, en plats omgiven av skog och hav, var
också en stor hjälp i rehabiliteringen. Sakta,
sakta kom hon tillbaka till sitt forna jag där
yogan var ett viktigt verktyg i tillfrisknandet.

Yogan viktig för tillfrisknandet
Carina undervisar i dag Hata yoga i den
före detta skolan i Östergarn. Hon arbetar
också som akupunktör och Tuina-massör. Av
olyckan märks inte ett spår utåt, Carina tycks
behärska sin kropp till fullo.
Jag frågar Carina hur yogan hjälper henne
i vardagen. Hon svarar, att en viktig sak hon
lärt sig är att vara sann mot sig själv. Hon vårdar sin tid för att skapa utrymme för reflektion, och för att få kontakt med det som pågår
inom henne. Före olyckan kunde hon uppleva sig själv som gränslös, ville hela tiden att
saker skulle hända. Nu har det blivit oviktigt.
– Jag är tacksam för saker i vardagen. Som
nu, när vi sitter här och pratar. Jag njuter av
teet och alla vackra färger omkring oss.
På yogamattan kan man varsebli sina inre
drivkrafter. Man kanske vill bli älskad eller
bekräftad, men vad händer om man inte får
den responsen? Då kommer man i kontakt
med något som är sårbart och skört, som
man kanske springer ifrån för jaga kärlek.
– Där har yogan lärt mig, att det är jag själv
som ska ge mig den kärleken, säger Carina.
– Någonstans inom mig känner jag mig vägledd och älskad. Det finns något som är större
än jag själv, som vägleder mig om jag bara ger
plats för det. En känsla av värme och kärlek
som finns där, trots allt man går igenom. Och
jag vet att ingenting är omöjligt.

Bra för västerlänningar
Ett par minuter från vårt hotell bor och
verkar traktens enda kvinnliga yogalärare,
Padma Nair. När Padma var liten flicka
blev hon ofta retad av de andra barnen och
tog allt oftare skydd i mormors trygga knä.
Mormor sjöng mantran ur Bahadvagita som
Padma lärde sig utantill.
Mormor var också den som väckte hennes
intresse för yoga. I det vitflimrande morgonljuset stod lilla Padma och mormor redo att
hälsa solen varje morgon.
– Solen förser oss med prana, livskraft, betonar
Padma när vi möts. Utan prana kan inget leva.
www.tidningennara.se
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Det här är Padma:
Ålder: 53 år.
Bor: I Kovalam i Kerala, Indien.
Familj: Två vuxna barn.
Intressen: Yoga, spiritualitet, natur, att
vandra längs havet.
Yoga för mig är: ”Mitt liv”.
Livsmål: Att göra gott mot mig själv och
mot alla runt omkring mig.
Santi, santi, santihi (fred till mig, fred till
min omgivning, fred till universum).
Hemsida: yogashala.in

– Solhälsningen består av tolv rörelser,
asanas, som upprepas två gånger. Dessa
asanas sträcker ut muskler, löser spänningar
i hela kroppen och stärker organen.
Som ung kvinna utvecklade Padma sina
kunskaper inom yoga och studerade även
sanskrit, anatomi, filosofi och ekonomi. Hon
fick anställning på en bank och klättrade på
karriärstegen. Samtidigt gifte hon sig och
födde två barn. Efter några år började Padmas man utveckla obehagliga sidor. Han blev
dominant och kontrollerande, och Padma
såg till slut ingen annan utväg än att bryta
upp. Hon lämnade sin man, sitt arbete och
staden där de bodde. Nu skulle hon bli hel
igen, bara ägna sin tid åt barnen och yogan.
Padma började studera till yogalärare hos
Sivananda Yoga Acharya och driver sedan
2007 sin egen skola här i Kovalam. Hit kommer det nästan bara turister. Vad är det i
yogan vi västerlänningar har mest behov av?
– Avslappning, skrattar Padma. När ni kommer hit är ni bleka och urlakade. Ni går med
uppdragna axlar, era ansikten bär spår av
stress. Efter ett par veckor här med yoga, sol
och sund mat kommer energin tillbaka. Ni
får en riktig föryngringskur.
– Västerlänningar, tänker hela tiden på det
som var, det som är och det som ska bli.
www.tidningennara.se
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Mantran är en viktig del av
yoga. Man betyder sinne
och Tra betyder befria

Tankarna snurrar ständigt runt detta och
skapar oro och kontrollbehov. Naturligtvis
ska man planera sitt liv, men inte oroa sig för
det så mycket. Tänk så här: jag gör mitt bästa
och det som sen sker, det sker.
Padma upplever gång på gång när hon
undervisar, att vi västerlänningar inte kan
andas. Förutom att vara spända, stänger vi
ofta inne våra känslor vilket leder till att vi
andas fel eller till och med glömmer bort att
andas. Det första Padma gör med nya yogaelever är att be dem lägga sig ner på mattan
och bara iaktta andetaget.
– Att andas rätt är så viktigt. Vi behöver syre
och livskraft till varenda cell för att kunna rensa
bort orenheter och spänningar vi samlat på oss.
Riktig andning är en vanesak. Många sjukdomar beror på syrebrist, hävdar Padma, och
lär ut en helande andningsteknik.
– Gör det ont eller spänner någonstans ska
man medvetet rikta andetaget dit. Gör det ont
i exempelvis knät, så föreställ dig att andetaget, livskraften, går till ditt knä. Det fungerar.
Mantran är en viktig del av yoga. Man betyder sinne och Tra betyder befria. Mantran är
ljudvibrationer som genom att rytmiskt upprepas lyfter sinnet, stillar tanken och ändrar
medvetandet.
Det främsta av alla mantran är OM. När man

uttalar OM träffar ljudvibrationerna precis
där de ska - i hjärtchakrat, i halschakrat och i
pannchakrat.
Men, nota bene, OM uttalas inte OM, utan
A-U-M. A träffar hjärtat, U halsen och M
tredje ögat.
– Man kan bli upplyst bara genom att
upprepa OM, men det ska göras medvetet,
ärligt och hängivet.

Påminnelse om att alla hör ihop
Padma rekommenderar att man övar ett
rytmiskt upprepande av OM tio minuter om
dagen till att börja med. När det känns bra,
går man över till en halvtimme.
– Att repetera OM gör att man kommer i
kontakt med sitt gudomliga väsen. Det tar
oss till en högre medvetandenivå och renar
vårt inre, förklarar hon.
– Det finns många tolkningar av mantrats betydelse, men i grunden är OM ett mysterium.
Padma placerar sina handflator mot varandra framför hjärtat, bugar och säger
”Namaste”. Gesten, förklarar hon, ska
påminna oss om den speciella kraft vi alla
har i våra hjärtchakran. Påminna oss om att
vi alla hör ihop, och att det gudomliga inom
oss ser det gudomliga utanför oss. ☐
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