
nen. Det tog ett par veckor innan 
hon kunde prata igen. 

Vanligen är det bara lite feber  
som håller i sig någon dag, men 
mattheten är fundamental. Hon kan 
knappt hålla sig upprätt. 

Senaste förkylningen kom efter en 
vistelse i Göteborg. Hon och barn-
barnen Jacob, 9, och Louise, 7, tog 
spårvagnen in till stan och gick på 
bio. Allt var hur mysigt som helst. 

Efter en dryg vecka tog hon flyget 
hem, fullt frisk. Nästa dag brakade 
det loss. Hon var så matt att hon fick 
sätta sig i trappan flera gånger på 
väg ner till köket för att koka te. 

För att bygga immunförsvar åkte 
Eva tillsammans med en grupp kvin-
nor på en hälsoresa till Kovalam i 
den indiska delstaten Kerala. Det är 
ingen spa-upplevelse gruppen njuter. 
Glöm sovmorgnar, sena kvällar, kaf-
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Allt fler pratar om ayurveda. Du har säkert någon kompis som åkt på hälsoresor 
till Kerala och talat om att behandlingarna hjälpt mot stress och gett ett 
immunförsvar värt namnet. Men vad är det för något? Här berättar två kvinnor 
om hur de blivit hjälpta av ayurvedan.

Text och Foto Marianne Westerlund

AYURVADÅ?
EVA: Boostar immunförsvaret

Då
Träffarna med 
barnbarnen var 
hur underbara 
som helst. Men 
de slutade alltid 
med en förkyl-
ning som höll i 
sig i veckor.

l Från att ha varit hälsan själv hade 
Eva Tivell ständigt en förkylning på 
besök. Orsaken? Barnbarnens bacil-
ler. Med Indienresan ville hon ge sig 
själv ett rejält immunförsvar. 

Eva som bor på östra Gotland, 
är i normalfallet en frisk och stark 
73-åring. Det går knappt en dag 
utan att hon vandrar eller cyklar 
utmed de milslånga kuststräckorna 
på ön. Hon har till och med skrivit 
en bok om Gotlands vandrings- 
leder. Men senaste åren har den 
ena förkylningen avlöst den andra. 
Och de slår alltid till efter besök hos 
barnbarnen. 

– Den här hösten har jag varit för-
kyld hela tre gånger efter vistelser 
hos dem. Jag har två i Göteborg och 
två små tvillingflickor i Stockholm. 

– Det slår aldrig fel, efter att jag 
träffat dem är jag däckad i veckor 
framöver. De behöver inte vara sju-
ka, kanske bara lite snoriga. Vi leker 
och hittar på roliga saker och det 
är hur underbart som helst! Och så 
länge jag är frisk, känns det som om 
jag orkar hur mycket som helst. 

Oftast hinner Eva hem innan 
förkylningen klubbar henne. Men en 
gång tappade hon rösten innan hon 
for från tvillingarna. Vid biljettkon-
trollen till Gotlandsbåten kunde hon 
inte läsa upp bokningsnumret utan 
var tvungen att räcka över telefo-

vänd
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Nu
Eva vaknar 
full av energi 
och har hittills 
lyckats stå emot 
barnbacillerna.
Ögonen, håret, 
huden och 
tankarna känns 
klarare.

vänd

Eva Tivell
Gör: Vandrar runt 
Gotland, skriver en del, 
målar, läser och träd-
gårdsarbetar. Arbetade 
tidigare som journalist. 
Familj: Två döttrar med 
familjer, en syster.
Bor: På Östergarns- 
landet på Gotland.
Ålder: 73.
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fe och alkohol. Maten är vegetarisk. 
Det ställs krav på vila, andning, 
meditation och yoga. Dagarna börjar 
strax efter soluppgången med ett 
glas varmt vatten. Därefter vandrar 
gruppen i tystnad ner i yogashalan 
för meditation, hatayoga och and-
ningsövningar. Efter passet är det 
frukost på hotellets terrass med 
färska frukter, indiska röror och 
standarddrycken ingefärste. Däref-
ter börjar den dagliga detoxbehand-
lingen.

Innan du påbörjar detoxen Pan-
chakarma, som betyder fem behand-
lingar, måste kroppen förberedas. 

Under några dagar får du inta 
”medicated ghee”. Det är klarnat 
smör som innehåller en massa vita-
miner och näringsämnen. Det ska 
enligt läran nå ut till kroppens alla 
celler och dammsuga dem på toxiner. 

Behandlingen gör dig trött, därför 
finns ett dagrum med några sängar. 
Den gör dig också skör. Tårarna kan 
rinna dessa dagar och gemenskapen 
i gruppen gör gott.  

Evas behandling blir en rening av 
sinus, bihålorna, och tarmarna. 

– Med alla mina förkylningar i ba-
gaget fick jag rena sinus tre gånger, 
säger Eva. 

Hon berättar hur reningen går 
till: Du får en skön ansiktsmassage 
medan en kaffepanna, som sett sina 
bästa dagar, värms över öppen eld. 
Du får sätta dig på en pall med duk 
över huvudet och andas in euka-
lyptusångor som ryker ur pannan. 
Doften är så intensiv att du tappar 
andan. Därefter landar starka drop-
par i vardera näsborren. Proceduren 
avslutas med att ansiktet klappas 
om och om igen med varma trasor. 

Två gånger per dag är det mas-
sage. Du får klä av dig allt, ett 

37 000 kr 
för tre veckor
En tre veckors vistelse med hotell, 
flyg, daglig kontakt med ayurveda- 
läkare, 46 behandlingar med re-
ningar och massage, daglig yoga, 
frukost, lunch samt några middagar 
och utflykter kostar runt 37 000 kr.
Bästa tiden att åka är december– 
februari. Efter det blir det för  
varmt.

”Nu börjar jag alla 
dagar med yoga och 
en kort meditation”

Starkt. Eva kommer 
upp i huvudstående. 
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    AYURVEDADOKTORN: 
–  MÅNGA SJUKDOMAR 

BEROR PÅ ÖVERÄTNING

tygstycke knyts runt underlivet 
innan du överlämnar dig i massage-
terapeutens vana händer. Rahda, 
65, har masserat kvinnokroppar i 
femtio år. Först masseras skalpen. 
Olja hälls över huvudet, glöm alla 
tankar på en fin frisyr, du lever med 
olja natt som dag. Hela kroppen 
oljas in, till och med öron och näsa. 
Du känner dig som en klumpig, hal 
säl som glider runt på massagebän-
ken, men efter ett tag bryr du dig 
inte. Det är lätt att somna under 
behandlingarna.

Vissa dagar blir det fotmassage. 
Men det är inte dina fötter som 
masseras. Det är din kropp. I taket 
hänger ett rep, som terapeuten 
håller fast i. Själv ligger du på mage 
nere på golvet. Terapeuten glider 
fram och tillbaka på din omsorgs-
fullt inoljade kropp, masserar, 
trycker och gnuggar med hårda 
fötter medan du stönande försöker 
tänka på doktorns ord om att detta 
tar bort stelhet ur leder och musk-
ler. 

Så rullar dagarna på med behand-
lingar – heta kroppssköljningar, 
ångbad, varma örtkuddar som dun-
kas fram och tillbaka, två, ibland 
fyra händer som knådar och masse-
rar himmelskt. 

Två månader har nu gått sedan 
Eva landade på Arlanda. Det har 
hunnit bli mars. Eva påminner sig 
om doktorns ord om att Pancha- 
karma inte är någon mirakelkur 
som på tre veckor förmår ta bort allt 
skräp man samlat på sig i kroppen. 
Det gäller att fortsätta de goda 
vanorna hemma. Men hon beskriver 
det ändå nästan som en pånyttfö-
delse: ögonen, håret, huden – också 
tankarna känns klarare. 

Var det värt det? 
– Absolut! Jag har inte varit 

förkyld och sover som en stock. På 
morgonen vaknar jag full av ener-
gi. Vågar nästan inte tro på en sån 
förändring. Och jag har fortsatt att 
börja dagarna med  yoga och en kort 
meditation. 

Snart bär det i väg till Stockholm 
och barnbarn nummer fem som ska 
födas i dagarna. 

– Jag hoppas att jag ska kunna 
stå emot småbarnsbacillerna. Vill så 
gärna ha kvar den här glada käns-
lan i kroppen. Indien har verkligen 
förändrat min syn på hälsa. l

I doktor Mahesh Sreedharans mot-
tagningsrum i Kerala hänger ett 
citat från Hippokrates på väggen: 
”Låt maten vara din medicin och 
medicinen din mat”. Maten är en 
väsentlig del av den ayurvediska 
behandlingen. 

l Mahesh Sreedharan verkade fem år 
på kurorter i de schweiziska alperna 
och har lärt sig hur vi västerlänningar 
tänker. Ute på terrassen äter gäster från 
ett flertal europeiska länder lunch. 
En del är sjuka, andra vältränade, 
hälsointresserade personer som åker 
hit i preventivt syfte. Många har kommit 
för behandlingen Panchakarma som 
ska rena och vitalisera kropp och sinne. 
Kropp och själ är en enhet. Man skiljer 
dem aldrig åt utan ser till hela männ-
iskan. 
– A och O innan man ens nämner 
Panchakarma är se över sin kost och 
livsstil, inleder doktorn. En huvudorsak 
till att ni västerlänningar blir sjuka är 
maten. Vad ni äter, hur mycket ni äter 
och när ni äter. 
Mahash menar att det är viktigt att 

inte äta för stora 
portioner, det tröttar 
och försvårar mat-
smältningen. Många 
sjukdomar beror på 
överätning, menar 
han. Rådet är att 
magen bara ska fyllas 
till tre fjärdedelar. 
– Vad gäller livsstilen 
pressar ni er ofta till 
det yttersta, både i ar-
betet och på fritiden. 
Allt fler forskare både 
i öst och väst ser att 
merparten sjukdomar 
är stressrelaterade. 

Ändå jagar ni runt i den yttre världen 
och respekterar inte kroppens behov 
av vila. Men bara en utvilad hjärna kan 
fatta rätt beslut. 
Vilken är den största skillnaden mellan 
ayurveda och västerländsk medicin?
– I väst behandlar man sjukdomar. 
Läkare förskriver kemiska preparat 
som tas upp av kroppen och förstör 
bakterier. Men bakterier har en förmå-
ga att bli resistenta och kemin har ofta 
biverkningar. 
– Inom ayurveda är ett starkt immunför-
svar det viktigaste. Vi ger ingen farmaka 
som förstör bakterier utan stödjer krop-
pens förmåga till självläkning. I en stark 
kropp kan bakterier inte frodas så lätt.
Doktorn betonar vårt egenansvar för 
hälsan. Att undvika orsaken till sjukdom 
är första steget till att bli frisk. Har man 
rökhosta så fimpar man.  l

”Bara en utvilad 
hjärna kan fatta 
rätt beslut“

Doktor Mahesh 
Sreedharan 
ser stressen 
och maten som 
viktiga orsaker 
till sjukdomar-
na i väst.

MAT OCH DRYCK 
4 Ät utan att göra annat samtidigt
4 Ät grönsaker vid alla måltider 
4 Ät mindre kött 
4  Drick saker som är ljumna, inte 

kalla
4 Använd bra och färska råvaror
4  Drick örtte, grönt te och varmt 

vatten med ingefära    

KROPP OCH SJÄL
4 Känn efter hur kroppen känns 
4 Gör en sak i taget 
4 Var väldigt rädd om din mage
4 Vila då och då
4 Rör på dig då och då
4 Låt saker få ta lite längre tid
4  Se väntetid som hämta-andan-tid 

i stället för dötid

AYURVEDA I VARDAGEN

vänd
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Supereffektiv. Och väldigt stressad. 
Men Maries nya liv ser helt annorlun-
da ut. Nu startar hon med 15 minuters 
mycket långsam yoga och en kopp te. 
Och mår så mycket bättre. Här berättar 
Marie Söderqvist om sin resa.
Av Marie Söderqvist

En gång för länge 
sedan berättade en 
vän om en bekant 
som hon menade 
hade blivit spritt 

galen. Ett exempel på vansinnet var 
att personen pratade om sitt eget 
bajs. Jag minns att jag nickade in-
stämmande och höll med om att det 
verkade underligt. 

Jag kan inte låta bli att tänka 
på episoden när min ayurvediska 
läkare spänner ögonen i mig och 
frågar hur det går med mitt, just det 
– bajsande.  

– Jo tack, helt okej, svararar jag, 
inte helt bekväm med samtalsämnet. 

Efter några dagar har jag vant 
mig vid det ohämmade pratandet 
om mage, vad som stoppas i den, 
och vad som kommer ur den. Annars 
skulle det vara outhärdligt med två 
veckor på ett ayurvediskt hälsohem  
i Kerala södra Indien.  

Fast det riktigt intressanta med 
den tusenåriga indiska läkekonsten 
ayurveda är att den handlar om mat, 
dryck och något så modernt som livs-
balans. Ayurveda bygger på det man 
i modern forskning kallar empiri. 

Det är helt enkelt slutsatser av 
många olika människors levnads-
vanor och ätande som observerats 
och analyserats. Författarna till de 
många livsreglerna kom på samma 
sak som vi, just nu, några tusen år 
senare, håller på att upptäcka igen, 
fast med ett modernt vetenskapligt 
förhållningssätt. Det vill säga att 

såväl sjukdom som hälsa utgår från 
magen. 

Den västerländska medicinen 
startar vid sjukdom. Den ayurvedis-
ka vid hälsa. Hela läran handlar om 
hur man bibehåller jämvikt som är 
en förutsättning för hälsa. 

Redan en lite bubblande mage är 
ett tecken på obalans som bör rättas 
till. Inte genom mediciner utan 
genom att förändra det som skapar 
den oroliga magen. För om magen 
inte mår bra och fungerar som den 
ska kommer snart nästa åkomma: 
förstoppning, hemorrojder, ont i 
kroppen, stela axlar, högt blodtryck, 
svårt att sova, nedstämdhet. 

Alla dessa triviala ohälsotillstånd 
”botar” vi i väst med Novalucol, 
Alvedon, kaffe, Ipren och sömn- och 

antidepressionstabletter. Ayurvedis-
ka läkare menar att det går att bli 
av med dessa tillstånd genom en 
rejäl reningskur i minst tio dagar, 
helst två till tre veckor, med daglig 
örtmassage, örttabletter och drycker 
som förbättrar kroppens renande 
funktioner. Detta ska kombineras 
med regelbunden sömn, yoga och 
andningsövningar. 

De flesta har stött på de olika 
beskrivningarna av de ayurvediska 
arketyperna Vata, Pitta och Kapha. 

Den första smal, orolig, problem 
med mage, leder och nerver. Pitta 
är muskulös, hetsig, en arbetsmyra 
med ont i huvud, axlar och inte säl-
lan utarbetad av att styra upp och 
projektleda. Och kapha är långsam, 
klok och godmodig med övervikt och 

”

Då
Konstant på väg 
med ständig 
nackvärk. Ett 
stressigt liv: vd 
för Livsmedels-
företagen, tre 
barn, husre-
novering och 
träning inför 
Ironman.

Marie 
Söderqvist
Gör: Konsult, 
affärsutveckla-
re och skribent.  
Familj: Nicolina, 
24, Theodor, 13, 
Hektor, 12, och 
sambo.
Bor: Enebyberg.
Ålder: 50.

MARIE: Nytt liv 
utan stress
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gör människor friska 
och hälsosamma har 
jag lite långsamt börjat 
ayurvedifiera hela min 
tillvaro.  

 Det är lika bra att 
erkänna att det inte är 
lätt. Min devis genom 
hela mitt liv har varit 
att inte känna efter, utan 
att köra på. Det är ett 
förhållningssätt man blir 
väldigt effektiv av. Jag 
har lyckats producera 
flera böcker, vara vd på 
ett snabbväxande analys-
företag, och för hela den 
svenska livsmedelsindu-
strin, få tre barn med två 
olika män, skriva hund-
ratals krönikor i landets 
alla stora tidningar, 
avverkat en svensk klas-
siker och nästan gjort en 
Ironman. 

Det var nog där det 
började, med den icke 
genomförda Ironman- 
tävlingen, 3,8 km sim-
ning, 18 mil cykel och 
sedan 4,2 mil löpning. 
Som vanligt hade jag gått 
ut hårt. Jag skrev en krö-
nika i Dagens Industri 
om hur man som singel, 
trebarnsmamma och vd 
tränade för en Ironman. 

Jag ignorerade att 
det började göra ont i 
kroppen på ett väldigt 

påfallande och smärtsamt sätt. Trots 
en inflammation i ena hälen, en 
avsliten sena i axeln kom jag inte 
på det självklara, att jag, en alldeles 
vanlig trebarnsmamma, utan någon 
idrottslig bakgrund körde alldeles 
för hårt med mig själv.

Först när jag pratade i telefonen 
med en väninna gick det upp för 
mig. 

– Det är klart att du inte kan hålla 
på och cykla och simma med en axel 
som måste opereras, sade hon. 

– Operera, svarade jag, det kan jag 
göra efter loppet. 

– Marie, du är ingen atlet! Det där 
loppet är bara en kul grej, gör det 
nästa år eller när du är frisk, din 
kropp är mycket viktigare. 

Jag insåg att hon hade rätt, att jag 
hade betett mig som en idiot. Eller 

trötthet som typiska problem.  
Jag kan intyga att man mår 

fantastiskt efter två veckor med 
daglig oljemassage, vegetarisk mat, 
örter och morgonyoga. En av mina 
närmaste kolleger och god vän 
beskrev mig, hemkommen efter min 
första ayurvedaresa, som en person 
som var lugn, lycklig och förståen-
de, drickande te. Från att ha varit 
kritisk, konstant på väg med ständig 
nackvärk, hållande en kaffe i han-
den. Förändringen varade bara i en 
dryg månad. Sedan hann en hetsig 
verklighet med chefsjobb, barn, hus-
renovering och svenskt vintermörker 
ikapp mig.

Efter ytterligare några resor till 
Indien och Sri Lanka och en hyll- 
meter böcker om vad som egentligen 

för att uttrycka det mer ayurvediskt. 
Den hårda träningen i kombination 
med mycket arbete var ett sällsynt 
obalanserat sätt att leva på. 

Ayurveda blir för oss som lever i 
ett västerländskt samhälle att stå 
ut med att inte alltid vara effektiva. 
Att ta paus. Att se till att ha den 
där ”ställtiden” som professor Bodil 
Jönsson gjorde succé med för 20 år 
sedan. I praktiken är det att göra 
fem solhälsningar och sedan vila 
några minuter, i stället för att få 
upp flåset, bli svettig och göra fem 
positioner till på raken. 

Ayurveda är att omfamna devisen 
att man inte alltid måste göra saker 
lite mer och lite bättre. Att man kan 
kliva in genom ytterdörren utan att 
redan ha en snitslad bana för hur 
man ska hänga upp jackor, sprätta 
upp posten, ställa i ordning skor, 
sätta på spisen och svara på tre mejl 
samtidigt som vattnet kokar upp. 
Multitaska, vilket varenda skan-
dinaviskt arbetande mamma blivit 
duktig på, är motsatsen till ayur- 
veda. Ayurveda är balans och lugn, 
en sak i taget och att hinna andas. 

I stället för att läsa morgontid-
ningarna, lyssna på Ekot och dricka 
svart kaffe, samtidigt, startar jag 
numera dagen med 15 minuters väl-
digt långsam och känna-efter-i-krop-
pen-yoga och en kopp te. 

I stället för salt och socker som är 
väldigt effektiva kryddor, mycket 
smak på en gång, har jag hela skaf-
feriet fyllt med gurkmeja, ingefära, 
kardemumma, kanel, kokosflingor 
och chili. Den indiska standardrät-
ten dhal, vilket är kokta linser med 
lök, vitlök, chili, tomat, kryddor, och 
vatten och en gnutta kokosmjölk kan 
man äta till allt och nästan alltid. 
Enkelt, billigt, proteinrikt alternativ 
till kött. 

Redaktören på Dagens Industri 
ringde mig någon månad efter att 
jag publicerat min sista krönika, 
som inte var illustrerad med en 
bild när jag lycklig, trött och svettig 
kliver över mållinjen, utan med en 
rubrik på temat ’Misslyckades med 
att ta sig till start’.  

– Det blev kanonbra, sade han. 
– Alla älskar att läsa om någon 

som satsar hårt men misslyckas, och 
vågar erkänna det. 

Just då gladde det mig inte sär-
skilt mycket att ha varit den som 

”Ayurveda är balans 
och lugn, en sak i taget 
och att hinna andas”

Nu
Insikten att det 
är bra att ta 
en paus då och 
då har landat. 
Magen – och 
ganska snart 
allt annat – mår 
bra av att hon 
hinner känna 
efter vad hon 
egentligen vill. 

vänd
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Vill du testa i Sverige?
Det finns massor att välja på. Här några exempel:
l  På Varbergs stadshotell & Asia spa kan du få 

behandlingar. www.varbergsstadshotell.com

l  Ayurvedabutiken på Nytorgsgatan 21A i Stock-
holm har livsmedel, kroppsvårdsprodukter och 
behandlingar.

l  Rasayana på Ringvägen i Stockholm är startat 
av en kvinnlig ayurvedisk läkare, dr Sangeeta 
Balaprakash. www.rasayana.se/

l   Janesh Vaidya är en populär föredragshållare, 
han kommer till 35 svenska städer i sommar 
och höst. www.janeshvaidya.com/lectures/

bjudit läsarna på misslyckanden. 
Men nu förstår jag lite bättre vad 
han menade. Ayurveda är att klara 
av att se sina begränsningar. Att 
inte alltid göra minst två saker sam-
tidigt. Det minskar effektiviteten. 
Det går inte att förneka. Men jag 
tror att det ökar lyckan. 

Och om vårt välbefinnande finns 
i magen är det ganska uppenbart: 
Om man slutar tro på att allt alltid 
är möjligt, ständigt hälla i sig svart 
kaffe, äta på språng, alltid pressa 
kroppen till det yttersta – och i stäl-
let tar lite paus då och då och hinner 
känna efter vad man egentligen vill, 
då mår magen, och ganska snart allt 
annat i kroppen, lite bättre.” l

”Just då gladde jag 
mig inte åt att ha bjudit 
på misslyckanden”

I stället för 
Ironman blev det 
yoga och känna 
efter för Marie.

forts


