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Jag har valt att sammanfatta min favoritbok när det kommer till Yoga. Att denna boken har 

blivit min favorit beror på sättet den inspirerar mig på. Den har också blivit en del av mina 

yoga-packning när jag reser, tillsammans med min matta och kudde. När jag inte reser ligger 

den och lyser med sin inspiration brevid matta och kudde. 

Det bästa med denna bok är att jag aldrig tröttnar på den. Jag bläddrar i den, fastnar vid  

några bilder, en text eller något smarrigt recept. Varje gång ser jag någon ny detalj som jag 

blir inspirerad av. Kvaliteten, färgerna, typsnitten….allt är där för att inspirera till fokus. 

Upplägget i boken följer året och dess årstider. Kroppen har, precis som resten av naturen, 

olika behov beroende på årstid. Detta förklaras på ett enkelt sätt i boken med inspirerande 

pass och meditiationer, blandat med värmande eller svalkande recept. 

Författaren berättar om väldigt speciella tillfällen när meditationen har haft stor betydelse. 

En del tillfällen har varit genuin glädje, medan andra tillfällen har meditation varit en hjälp i 

en svår situation. 

Vi blir också inbjudan till författarens nätverk, vi får träffa människor som på olika sätt knyter 

ihop kundalini-yogins värld. Alla har de sitt budskap kring yoga och meditation. Jag läser, 

tittar på bilderna och tar in budskapen där de just nu passar i mitt liv och min kropp. 

Jag upplever boken som mycket personlig. Den är inte fylld av fakta och teori, utan mer 

fokuserad på praktik i form av upplevelser och känsla.  

Detta är boken för dig som inte har tålamod att plöja igenom hundratals av textsidor i massa 

olika böcker, för att kunna påbörja din resa mot ett liv där yoga och meditation är en naturlig 

del av din vardag. Detta är boken du lägger framför dig när du inte vet hur du ska börja 

dagen. Denna månad sätter jag mig på mattan, gör några uppvärmningsrörelser, slår upp 

sidan 70 och kör en kriya för Lust, Kreativitet och Medvetenhet. Efter 5 minuter i Guru 

Pranam är kroppen redo för meditation. Eftersom semestern är slut och det åter är dags att 

sätta igång med vardagens projekt slår jag upp sidan 155 och mediterar på Sa Ta Na Ma. 

Morgonen avslutas i köket där boken återigen inspirerar, denna gång till en härlig blåbär och 

basilika smoothie. 

 

Namaste, 

Marie Andersson 


