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Hitta din balans      med yoga!
Wellness & Hälsa

Malin Källberg, hoppade 
av karriär svängen för 
några år sedan och hit-
tade kanalerna till ett 
mer balanserat liv. Hon 
blev yogalärare och egen 
företagre.
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Vi stressar som aldrig förr och 
är ständigt uppkopplade. Där-
för är det viktigare än någonsin 
att stanna upp och hitta inre 
lugn och styrka.
Då är yoga oslagbart, menar 
Malin Källberg och Wanda 
Mases Rundlöf, som båda är 
hängivna yogautövare och in-
struktörer. 

Inne i de rofyllda, vackra lokalerna där Malin 
Källberg håller sina yogaklasser, är det som 
om livet och bruset stannar upp en smula. El-
ler kanske snarare ger livet en chans att verkli-
gen komma fram. Det riktiga, sanna livet, som 
finns där långt inuti oss. Och som just yogan 
syftar till att få oss att se och uppleva.

–Yoga kan beskrivas som meditation i 
rörelse, förklarar Malin, som själv fastnade på 
stört redan första gången hon prövade.

Det var för snart fem år sedan och sedan 
dess har hon hunnit med mängder med ut-
bildningar på området och förutom att yoga 
själv nästan varje dag håller hon alltså numera 
även kurser, både individuellt och i grupper, 
på egna yogacentret My Yoga här i Gamla stan. 

–Jag vill verkligen missionera för yogan, 
eftersom det är så mycket mer än bara träning. 
Det får hela människan att må bra.

Wanda Mases Rundlöf håller med. Med sju 
års utbildning, nationellt och internationellt, 
massor med undervisning både i studios och 
på gym runt om i Stockholm –och med snart 
50 års egen erfarenhet, ser hon yogan mer 
som en livsstil än en separat aktivitet.

–Ordet yoga betyder förening och det är 
precis vad det handlar om, förening mellan 
ande, kropp och sinne.

Det mentala i fokus
Den största förtjänsten med yoga menar både 
Malin Källberg och Wanda Mases Rundlöf är 
det mentala. Att man därtill blir både stark 
och slimmad är positiva bonuseffekter.

–Yoga handlar om att hitta sig själv och ly-
ckan i det lilla, mitt i bruset vi alla omges av. 

Här har andningen stor betydelse. Oavsett 
yogaform är den ”medvetna” andningen cen-
tral, det vill säga att alla rörelser och kropp-
shållningar styrs av hur vi andas för att yogan 
ska få effekt. För detta finns särskilda tekni-
ker. Eftersom andningen ”avslöjar” var vi står 
och i vilken form vi är så tvingar den oss också 
att lyssna inåt – vilket lär oss att se vilka vi är 
och vad vi behöver. 

Olika från individ till individ
Detta kan förstås vara olika från individ till 
individ, men att hitta sig själv, lugnet och ett 
positivt förhållningssätt till livet kan ändå sä-
gas vara lika för alla.

Därför är också yoga något som passar för 
alla, hävdar både Malin Källberg och Wanda 
Mases Rundlöf. 

Däremot kan det skilja vilken slags yoga 
som passar bäst för vem. Det finns i dag hun-
dratals olika former att välja mellan, alltifrån 
de mer stillsamma och meditativa, till de rik-
tigt fysiskt och akrobatiskt krävande. Det stora 
utbudet kan göra det svårt att hitta rätt, men 
här rekommenderar Malin Källberg:

–Prova runt! Gå på öppet hus och känn 
efter vad som passar just dig bäst. Och tänk 
gärna lite out of the box. Den som är väldigt 
driven kanske behöver backa och välja en 
lugnare form, medan andra – som tror att de 
kanske inte är så fysiska – snarare behöver 
elda på sig själva med svettig energi för bästa 
möjliga välbefinnande...

Humor viktigt
Wanda Mases Rundlöf tycker att det viktigaste 
är att ha kul på yogan. Med det kommer allt 
annat positivt. Oavsett yogaform får passet – 
precis som livet – gärna innehålla en rejäl dos 
humor. Därför har hon själv börjat smyga in 
skrattyoga (se nedan) i några av sina klasser.
–Skrattet får oss att stänga av tankarna och 
bara vara i nuet.  Det blir som en slags medi-
tation. Dessutom har det en massa positiva 
kroppsliga effekter som att immunförsvaret 
stärks, matsmältningen stimuleras och stress-
nivån sjunker.

På det stora hela tycker hon att den mod-
erna människan har blivit alltför allvarsam – 
bara det skäl nog att börja med yoga. 

När det gäller hur ofta man bör utöva yoga 
så tycker både Malin Källberg och Wanda 
Mases Rundlöf att det är viktigare att man 
yogar disciplinerat och regelbundet än att 
det blir så ofta som möjligt. Det får aldrig bli 
prestation eller tvång. Då motverkar det sitt 
eget, främsta syfte. En lämplig balans kan vara 
att börja i grupp för att lära sig grunderna, 
kanske en gång i veckan och sedan göra några 
så kallade solhälsningar hemma på egen hand.

Båda två:
–Vi kan varmt rekommendera att yoga på 
morgonen. Då fylls man med både lugn och 
energi och mår bra hela dagen sedan.

För den som vill yoga i Gamla stan erbjuder 
Malin Källberg yogaformerna Yin yoga och 
Astanga.  Läs vidare på www.myyoga.se.

Wellness & Hälsa

Av Eva-Lotta Sigurdh

Yogaläraren Wanda Mases Rundlöf har mer än 50 års erfarenhet och ser yoga som en livsstil.

Hitta din balans      med yoga!
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med områdena kring höften, låren, bäcken-
benet och nedre delen av ryggraden. Alla övn-
ingar utförs på golvet och varje position hålls 
mellan tre och fem minuter. Detta kombinerat 
med muskelavslappnande och medveten and-
ning.
För vem?
Yin yoga är ett utmärkt komplement för alla 
som utövar någon form av mer fysisk yoga, 
liksom för alla som ägnar sig åt andra, mer fy-
siskt krävande sporter.

KUNDALINI YOGA
En mjuk yogaform, som fokuserar på det 
mentala och andliga. Enkla, lugna övningar 
med stor tonvikt på andningen. Den består 
av olika rörelseövningar i lugnt tempo, kom-
binerat med en särskild andningsteknik och 
meditation. Varje yogapass koncentreras till 
en utvald kroppsdel.
För vem?
Dig som är mer intresserad av att bemästra 
sinnet än kroppen, eller som lider av olika 
krämpor. Även lämplig för nybörjare.
Och några lite mer udda...

De vanligaste yogaformerna
HATHAYOGA
Egentligen ingen egen yogaform, utan ett par-
aplybegrepp för all fysisk yoga. Därför mer 
flexibel och kreativ än till exempel Astanga 
yogan.
För vem?
Dig som är nybörjare och som vill få ett hum 
om vad yoga handlar om.

ASHTANGA YOGA
Den mest fysiska yogaformen. Känneteck-
nande är det oavbrutna flödet mellan de olika 
ställningarna, den exakta koordinationen 
mellan rörelse och andning och att poserna 
görs i en bestämd ordning, uppdelade i sex se-
rier. Exakt likadant över hela världen. 
För vem?
Dig som vill ha ordentlig fysisk träning i kom-
bination med kraftfull koncentration.

YIN YOGA
En lugn och meditativ yogaform där fokus lig-
ger på kroppens Yin delar, som är bindvävnad, 
leder och ligament. Man jobbar framförallt 

BIKRAMYOGA
Börjar gå från ”udda” till en allt vanligare form 
av yoga. En fysisk yogaform som utövas i 35-
40 graders värme med hög luftfuktighet. Syftet 
är bland annat att få igång svettningen (bra för 
musklerna) och öka blodcirkulationen. Ställn-
ingarna görs i en viss given ordning, men utan 
Astangans flöde.
För vem?
Dig som vill träna hårt och som tycker om att 
svettas.

SKRATTYOGA
Utgörs av enkla skrattövningar i grupp, kom-
binerat med lätta rörelser och djupandning 
från traditionell yoga. Ögonkontakten är vik-
tig. Skrattyogan kan med fördel integreras i 
”vanlig” yoga, där man då bara lägger in sk-
rattet i någon enstaka övning. 
För vem?
Dig som är prestigelös och inte rädd för att 
pröva något nytt.  

Håll balansen med yoga. Malin 
Källberg, populär yogalärare i 
Gamla stan.
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•	 I	Network	Spinal	Analysis™	(NSA),	
ett	system	inom	kiropraktiken,	an-
vänder	vi	lätta	exakta	beröringar	längs	
ryggraden.	Metodiken	leder	till	att	
kroppen	lär	sig	att	stretcha	och	själv	
spontant	släppa	på	djupt	liggande	
spänningar	och	obalanser.

•	 Ständig	kroppslig	stressberedskap	sker	
på	bekost	nad	av	viktiga	funktioner.	

Vi	blir	sämre	på	att	bearbeta	informa-
tion.	Dessutom	minskar	kreativiteten	
och	anpassningsförmågan.

•	 Welledges	mål	är	att	träna	människor	
att	hantera	stressen	och	att	ge	kraftull-
la	verktyg	att	uppnå	vad	de	vill	med	
sina	liv.

Spänningar och obalanser kan ge dig värk och stelhet. 
Det kan bidra till följdproblem som du inte alltid är medveten om.
Welledge ger dig kraftfulla verktyg för att må bra.

Kornhamnstorg 6, G:a Stan, 
111 27 Stockholm

08-796 96 88. www.welledge.se

Welledge-paket

1000:- rabatt 

Just nu:  129:-

1) Health Workshop – Lär 
dig hur din hjärna och 
övriga kropp kan fungera 
optimalt. 

2) Undersökning av kva-
litén på hur väl din hjärna 
kommunicerar & samver-
kar med övriga kroppen

3) Welledge E-bok.  

4) Dessutom videoportal 
med 24 videolektioner 
kring hälsa.. 

Lär dig att släppa på djupt 
liggande spänningar & obalanser

Martin Fransson, leg Kiropraktor (B.Sc.) 


