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Ayurvedisk pulsläsning
På södermalm arbetar Tirild Oftedal, med att ge lindring och bot till stressade stockholmare. Hos Tirild får
klienterna hjälp med sin hälsa och till att leva ett mera balanserat liv, utan stress.
Till sin hjälp har hon Ayurvedan, den indiska läkekonsten, som de flesta känner till idag (mycket tack vare,

Dr Deepak Chopra).
Tirild är dock ingen nybörjare, hon har lång erfarenhet som ayurvedisk hälsorådgivare, massageterapeut
och Svaroopa yogalärare. Det känns tryggt, när du som klient lägger ditt förtroende i händerna på en annan
människa.
Eftersom jag är nyfiken på, hur man inom olika alternativa terapiformer antar utmaningen med stress,
frågade jag Tirild om hon kunde ställa upp på en intervju. Här kommer hennes syn på saken, ur en
ayurvedisk synvinkel.
Hur kan Ayurveda hjälpa mot stress?
Inom ayurveda fokuseras det mycket på sinnet. Och sinnet är ofta involverad när det gäller stress. Det finns
mycket kunskap om vilka födoämnen som ökar den mentala aktiviteten och vilka som slöar ned sinnet. Det
finns olika behandlingar som är skapade för att ge jämnvikt i sinnet. Många av de är designade för att just
minska den mentala stressen, eller minska sinnets aktivitet, fast det är regelrätta fysiska
kroppsbehandlingar.
Här kan vi se att yogan och ayurvedan är systervetenskaper, som båda sätter det mentala välmåendet högt
och syfte inom de båda traditionerna är att minska sinnets aktivitet, så vi får kontakt med oss själva igen.
Och vägen går via den fysiska kroppen, oftast….
Det är en spännande tid vi lever i nu, när vi kan använda modern teknik för att forska och förstå effekterna
av dessa 5-6000 år gamla vetenskaper med kroppsrörelser, andningsövningar, kost och kryddor som
medicin. Tänk att de hade så mycket kunskap för så länge sen!
Räknar Ayurvedan med olika typer av stress?
Ja, det finns olika typer av stress. Och man kan lära sig att känna igen dom.
Det finns olika typiska kännetecken för vata-, pitta- och kapha stress. Det kan vara intressant att lära sig lite
om de, för då kan det bli lättare att veta vad man kan göra åt det.

Om du har typisk vata stress, kommer du känna dig splittrad och förvirrad. Vata stress ger ett högt tempo
med medföljande rastlöshet och svårighet att varva ned. Det kan påverka din sömn så du sover ytligt eller
vaknar ofta. Och du kan lätt känna att du tappar ord ibland och plötsligt kan få blackout när det gäller att
minnas något, som du vet att du egentligen vet.
Pitta stress gör dig lättirriterad. Denna stress skapas när man känner sig pressad och har en känsla av
att det är för mycket, samtidigt som man inte riktigt klarar av att släppa engagemanget. Då krävs det inte
mycket för att det skall rinna över och det kan bli snabba utbrott av ilska och irritation. Men det brukar gå
snabbt över. Det kan vara ganska krävande för omgivningen men det är ingen idé att gå i konflikt. Försök
avlasta och hjälpa personen att minska arbetsbördan eller sänka kraven i stället.
Kaphastress är förlamande och kan få dig att bli apatisk och handlingsförlamad. På ytan verkar personen

lugn, men inuti gnager det en inre stress som gör att man får svårt att kommunicera. Inte ovanligt att en
person med kapha stress reagerar med vrede när någon försöker knacka på och få kontakt eller försöker
pressa på med lite frågor. Och det är precis vad man bör göra. Ge inte upp med att försöka bryta igenom
slutenheten.
Och så finns det stress som är helt och hållet fysisk. När kroppen har ett påslag av stresshormoner utan att
sinnet egentligen är drabbat.
Då man är lugn och skärpt i huvudet, samtidigt som kroppen har ett stress nivå som om det vore krig.
Kroppen är i krisberedskap. Och folk i ens omgivning har oftast ingen aning om vilket inre stresstillstånd
man är i, eftersom man är sansad intellektuellt sätt.
Jag möter många som har ett sådant stresstillstånd i Stockholm.
De har ett högt tempo och är duktiga på att pressa sig själva, samtidigt som de faktiskt kan ta hand om sitt
sinne och sover bra. På det sättet behåller de en bra mental hälsa, men de har samtidigt en hög halt av
stresshormoner.
Andningsrytmen påverkas och i det långa loppet är det tufft för kroppen att vara i en sån beredskap.

Hur skall man förebygga stress?
Jag tror man har nytta av att ägna sig åt att komma i kontakt med själen, lite varje dag. Det låter väldigt
flummigt, eftersom vi i vår kultur har så svårt för ord som ”själ”.
Kalla det vad du vill, men faktum är att vi har alla något mer än kropp och huvud. Alla har vi ett inre rum,
där det finns en skön tystnad.
Och mitt tips är att ägna lite tid varje dag, på att komma i kontakt med den stillhet som finns i detta inre

rum.
För många är meditation ett bra sätt, men det kan lika gärna vara att ägna sig åt något skapande. Som att
tälja eller sticka, att spela ett instrument eller att skriva av sig all frustration och splittring tills man kommer i
kontakt med sin inre röst.
Eller vistas i naturen. Det finns många vägar….
Och det är inte vägen som är det intressanta, det essentiella är att vi alla människor har tillgång till ett inre
lugn. Ju mer du tränar dig på att komma i kontakt med detta rummet i dig själv, ju snabbare kommer du att
kunna hitta dit, även i turbulenta situationer.
Förstå vilken resurs det är i det dagliga livet!
Ett annat tips är att planera och organisera. Så du ger dig själv möjlighet att skapa en vardag du vill ha och
mår bäst av. Jobba smart, leva smart.
Varför upplever så många stress just nu, i vår tid?
Det är ju ett högt tempo. Och för oss som bor i en storstad, så utsätts vårt sinne och våra sinnesorgan
dagligen för mängder av intryck som är skapade för att just fånga vår uppmärksamhet.
Vi utsätts för många intryck med många bilder, människor, trafik, trängsel, hög ljudnivå m.m. Det kan blir
många intryck för våra sinnesorgan, mycket för intellektet att bearbeta och ibland påfrestande mycket för
vårt nervsystem.
Hur påverkas vi av detta? Vi är olika känsliga i vår känslighet. Vi kan klara av att leva i en sådan miljö, men vi
kanske behöver tillföra motsatsen om vi skall kunna må bra i det?
Motsatsen till stress, är att vara avslappnad, hur ska jag tänka?
Ja, motsatsen är det som har motsatt kvalitet till det som du utsätts för och som du behöver få en paus
ifrån.
Tänk på kvalitén, egenskaperna, på det du upplever mycket av i din vardag. Utsätts du för mycket oljud, är
motsatsen helt enkelt stillhet.
Det är ganska enkelt och de flesta av oss känner ju tydligt en längtan efter det vi behöver, om vi bara
lyssnar eller känner efter.
Jag tror det är bra att särskilja olika delar av sig. Träna sig på att separera sig från sina tankar, sina känslor
och sitt nervsystem.
Att kunna vittna och uppleva sina tankar och känslor utan att bli helt fångad av de. Att kunna separera sig
från sina tankar, se nervsystemet som en egen del av sin kropp som behöver tas hand om ibland. Sinnet,
nervsystemet, tankarna, kroppen och själen.
För att lättare kunna förstå vad man behöver som motvikt. Då kan man fråga sig; Vad är det som behöver
lite extra uppmärksamhet i mig nu?
Vad är det som behöver en paus?
Vad tycker du om att vi är uppkopplade större delen av vår vakna tid?
Ja, våra kära multfunktions apparater! När man pratar med någon där, svarar samtidigt lite snabbt på ett
sms här och blir påmind om att det har kommit en e-post där, går ut på nätet för att visa ej grej för sin

kompis där, öppnar webläsaren och undrar; vad skulle jag göra här egentligen?
Samtidigt som man är där fysiskt, med sin kompis, mitt i allt vimmel av andra människor och trafik. (En
situation som i sig egentligen kräver tillräckligt av vår uppmärksamhet.)
Vad händer med vår uppmärksamhet i en sån situation? Den delar sig, den splittrar sig.
När vi multitaskar, tränar vi vår uppmärksamhet i att uppmärksamma flera saker samtidigt.
Det behöver inte bli ett problem, men kan lätt bli det om vi inte skapar en motvikt.
För några av oss som redan har en tendens att lätt bli splittrad, kan det bli ödesdigert.
Uppmärksamheten går att träna och om vi tränar den hela dagarna i att uppmärksamma flera saker
samtidigt, kan vi bl.a. få problem med att fokusera.
Eller det kan bli så, att vi får en uppmärksamhet som inte kan låta bli att uppmärksamma en liten fluga som
irrar mot fönsterglaset just när vi helst skulle vilja sova.
Det kan ge en ytlig sömn, göra dig lättväckt eller skapa en hjärna som går på högvarv, även under sömnen.
Och då blir det inte direkt lättare att vara fokuserad dagen efter….
Glöm inte att träna uppmärksamheten i att bara göra en sak i taget, också.
Eftersom många är stressade idag är det lätt att man också slarvar med maten. Snabbmat med
tillsatser, bråttom när vi ska äta osv. Kan maten vi äter påverka vår stresströskel?
Tillsatserna är ju en sak, men även kvalitén på maten kan spela en viktig roll enligt ayurveda. Om du f.eks
upplever vata stress, (alltså en typ av stress som är orsakad av en förhöjd vata, eller skapad av en vata
ökning i fysiologin), och ser till att äta varm, tillagad och saftig mat, så kan du minska din stress!
Om du också är noga med att sätta dig ned när du äter och håller dig till regelbundna måltider och inget
småätande, så lovar jag att du kommer känna att både stress och oro minskar.
Vad rekommenderar du den som känner sig stressad?
Det är svårt att vara generell, eftersom det är olika från individ till individ och från situation till situation.
Men generellt kan jag rekommendera att inte slarva med de livsnödvändiga sakerna i livet: Att sova, äta,
andas och gå på toaletten. Slarva inte med att tillgodose kroppens fysiska behov.
Vårt intellekt har en tendens att tycka att andra saker är viktigare, men dessa grundläggande behov är som
en grundmur, som vår hälsa och välmående byggs på.
Det betyder också att låta bli att äta när man inte är hungrig! Att äta utan hunger är inget fysiskt behov, det
är ett substitut för något, eller ett uttryck för brist på tillfredsställelse eller annat känslomässigt. Någonting
som går via sinnet och kanske formar sig till ett sug.
Det är många som använder sig av mat för att varva ned, som äter sig till ett lugn. Att äta sig till lugn, har
inte en långvarig nedvarvande effekt, det leder bara till nya obalanser och det kan bli tufft för kroppen. Visst
kan man tillfälligt känna sig lite skönt tung om man ätit för mycket, men man har ju inte löst problemet.
Snarare skapat ett nytt…..
Den egna viljan kan ställa till det för oss. Det kan löna sig att sänka kraven och sätta sin vilja till sidan ibland.
Speciellt om det är pitta stress, orsakad av höga ambitioner och stora mål. Släpp, släpp, släpp.

Finns det någon speciell Ayurvedisk kroppsbehandling som är bra mot stress?
Ja det finns flera. Stress är inget nytt fenomen.
Abhyanga (oljemassage) är en härlig oljemassage speciellt för att minska vata stress när också
nervsystemet jobbar på högvarv. Marma är en annan behandling som med superlätt beröring både fångar
uppmärksamheten och stillar sinnet.
I båda dessa behandlingar jobbar den ayurvediska terapeuten med kroppen för att få en effekt i sinnet!
Och så finns Shirodhara, en behandling för sinnet där en oljestråle får rinna på pannan över hjärnans
framlob. Många upplever en helt ny form för avkoppling just med shirodhara.
Vishesh är en annan fysisk massage som verkar fint på gammal vata stress. När stress har satt sig i kroppen
i form av muskelspänningar.
Hur ser Ayurveda på utbrändhet och depression?
Sinnet är alltid med när det gäller utbrändhet. Kroppen ensam kan inte bli utbränd om det inte sitter en
liten tyrann i kontrolltornet som driver på.
Depression kan ha olika kvaliteter, precis som stress. Det finns framförallt vata-depression och kaphadepression.
Hur hanterar du stress?
Jag är väldigt noga med att kultivera en bra sömn. Jag har en otroligt bra kvalitet på min sömn. Jag sover
som ett barn och somnar på några sekunder. Det är inget jag är född med, utan något jag kultiverar,
skapar. Jag ser till att ha kvällsrutiner som främjar en bra sömn och jag lägger mig v 22,00-22,30 tiden. Med
en djup sömn får jag en bra återhämtning, både fysisk och psykiskt. Så skönt!

Och så är jag noga med att ha gott om tid på morgnarna. Det är många år sen jag märkte att mina dagar
blev nästan förstörda av morgonstress.
Ett påslag med stresshormoner tidigt på morgonen, förstör min dag och gör mig löjligt stresskänslig resten
av dagen. Så det ser jag till att undvika. För mig, ligger magin i morgnarna.
Jag vill ha minst 2 timmar på morgnarna för att rusta mig för dagen. Det ger mig en känsla av att jag kliver
ut i världen med hela mig, alla delar av mig samlade tillsammans, oftast med glädje. För att få till det, stiger
jag upp ur sängen tidigare. Det kräver lite diciplin, men det är egentligen ett lätt val; jag bara tänker på hur
jag vill ha min dag.
Och så vistas jag mycket i naturen. Det är viktigt för mig. Jag är ute i alla väder eftersom jag har hund.
Det ger underbara stunder i tystnad, med möjlighet att släppa en del nonsens grubblerier som intellektet
gärna ägnar sig åt. Med ett fysiskt aktivt liv (inte nödvändigtvis hård träning) och med mycket frisk luft, blir
jag också skönt trött på kvällen.

Du har arbetat som Ayurvedisk hälsorådgivare och lärare under många år. Jag förstår att det tar tid
att skapa sig erfarenhet. Vad är dina egna iakttagelser och erfarenheter?

Att man ibland kan skapa hälsa med väldigt enkla medel. Och så har jag fått erfara många gånger att
ayurveda är överlägsen när det gäller att bota många matsmältningsbesvär.
Många av de som kommer till mig för ayurvedisk hälsorådgivning, har redan varit hos läkare och fått veta
att de inte har en allvarlig sjukdom. Det kan ju vara lättande att få höra, men det hjälper inte mot obehaget
de upplever.
Då kan ayurveda vara ett bra alternativ, eftersom det i denna tradition finns mycket kunskap om hur man,
ofta med enkla medel, kan rätta till en obalans innan det blivit en sjukdom.
I Sverige har vi blivit vana med att förknippa Ayurveda med de tre kroppstyperna/doshorna; Vata,
Pitta, Kapha. Men, Ayurveda är ju så mycket mer. Hur vill du beskriva Ayurveda?
Ayurveda är för mig en holistisk läkekonst som innehåller en ocean av kunskap. Det är ett stort ämne, och
det är omöjligt att lära sig allt i löpet av ett liv.
Här i Sverige är det många som vill veta om de är en vata, pitta eller kapha.
Lite olyckligt tycker jag, eftersom ayurveda är mera nyanserad än så. Det är tråkigt om folk låser fast sig i en
självbild.
Alla typer av självbilder kan bli begränsande om man gör det till en identitet. Och det är lätt hänt att man
missar ett annat poäng, nämligen att allt är föränderligt!
Systemet får inte bli ett självändamål. Och det är lätt att vilja passa in i ett system, när det egentligen
handlar om motsatsen. Ayurveda erbjuder ett system för att försöka förstå naturen och inte tvärt om.
Inom detta system använder vi oss av ett bildspråk för att försöka förstå naturen. Vata, pitta och Kapha
representerar elementen och olika kvalitéer som finns närvarande i naturen och som ansvarar för olika
funktioner i vår fysiologi.
Våra kroppar är en del av naturen. En viktig sak är därför att utveckla en bra kroppskontakt och att träna sig
i att lyssna till kroppen.
Man talar om ”kroppens intelligens”, inom ayurveda, som är en del av ”naturens intelligens”, som anses
vara större än intellektets intelligens.
Tack Tirild för att du tog dig tid att svara på mina frågor, mycket lärorikt.
Om du vill lära dig mer om ayurveda kan du gå på kurs hos Tirild:
Introduktion till Ayurveda den 8 mars kl 13,00-16,00 på Götgatan 11, Slussen. Kostnad 250,Dagen efter, 9 mars följer hon upp med en fördjupning: Årstidernas påverkan. Kl 13,00-16,00 samma
plats. Pris 250,Kortfattat om olika ayurvediska behandlingsformer http://www.naturreservatet.nu/kroppsbehandlingar
/ayurvediska-behandlingar-15615234 (http://www.naturreservatet.nu/kroppsbehandlingar/ayurvediskabehandlingar-15615234)
Här kan du boka tid hos Tirild för hälsorådgivning, ayurvediska behandlingar eller gå på
yoga http://www.ayurveda-yoga.nu/ay/Ayurveda.html (http://www.ayurveda-yoga.nu/ay/Ayurveda.html)
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Written by Caroline Örtenblad (http://urbannatives.se)
Jag som startat Urban natives heter Caroline Örtenblad. Min nyfikenhet har lett mig in på yrkesbanor inom
formgivning, yoga, hud- och friskvård. Därför föll det sig också naturligt att starta en webshop med produkter
från dessa områden, som jag själv tycker om och vill rekommendera andra. Tiden är mogen för att knyta ihop
hela säcken. Urban natives finns därför både som webshop och blog. Noga utvalt och med produkter, människor
och händelser som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Jag stillar min nyfikenhet genom att skriva om spännande
företeelser, intervjua eller filma människor inom olika områden som jag tror hjälper till med att skapa en bättre,
finare och roligare värld för oss alla.
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