
J
eg lot meg til slutt overtale. 
Min amerikanske venninne 
og yogainstruktør Kimberly 
Justice Mengshoel over
beviste meg om at jeg iallfall 

kunne prøve en tre uker lang såkalt 
«yoga commitment». En reise inn i 
yogaens verden for å se om det var 
noe for meg. På tre uker ville jeg bli 
så overbevist at jeg ville fortsette, 
mente hun. 

Kimberly har studert yoga i 
over 20 år, hos flere verdenskjente 
yogainstruktører. Hun betrakter 
David Swenson som sin personlige 
ashtangaguru og Darlene Vander 
Hoop sin bikramguru. 

 – Det gleder meg hvis jeg kan 
 bidra til at andre oppdager gleden ved 
yoga, sier Kimberly, som tålmodig sto 
ved min side i tre laaange uker.

I utgangspunktet var det dårlige 
odds. Jeg så ikke noe yogipotensial 
i meg selv. Jeg er ei actionjente. Jeg 
liker fotball, telemark og rennende 
oster. Ikke er jeg liten og fleksibel 
heller, selv om jeg har ganske liten 
tålmodighet. Likevel, jeg innså at 
yoga kunne være bra for kropp og 
sjel, og tenkte at skal jeg først gjøre 
det, skal jeg gjøre det skikkelig. Jeg 
bestemte meg derfor for å leve som 
en ekte yogi og kutte kaffe, kjøtt, 
sukker, melkeprodukter og alkohol i 
like mange dager. Og hver eneste dag 
skulle jeg gjøre yoga.

Helvetesuka
Den første uka var verst. Kimberly 
og jeg startet de tre første dagene 
med et glass sitronvann og deretter 
en og halv time med hot yoga i 

forpliktelse
yoga-Min
Tre uker med daglig yoga og streng 
diett. Hjelp, hvordan skal dette gå?

Namaste: Hilsen 
man sier når man plas-
serer hendene sammen 
foran brystet, lukker 
øynene og bøyer hodet.
Prana: Betyr 
livsenergi.
Ashtanga yoga: 
Synkroniserer åndedrett 
med bevegelser og gir 
økt fleksibilitet, styrke, 
utholdenhet, balanse, 
åndedrettskontroll og 
avspenning.
Bikram yoga: 
Også kalt «hot yoga» 
som gjøres i et rom som 
holder 40 grader og har 
en luftfuktighet på 40%.
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Roooolig nå...  
Pust inn og uuuut...



livslyst

badstua for å rense kroppen. Det 
føltes som om å gjøre å overleve, 
noe jeg bare gjorde så vidt. Jeg 
var svimmel og kvalm, og smakte 
rødvinen fra dagen før som stikkende 
ironi i munnen. Umiddelbart etterpå 
føltes det imidlertid deilig. Om det 
var fordi jeg fortsatt levde, eller at 
jeg hadde beveget kroppen i uvante 
stillinger, er jeg ikke helt sikker på. 
Men velværefølelsen holdt seg hele 
dagen. Og for hver dag gikk det bedre 
og bedre.

Egentlig er jeg stiv som en stokk, 
men varmen var med på å mykne 
musklene mine mer enn de egentlig 
var villige til.

Det aller verste var imidlertid 
vegankosten. Jeg led, jeg var sur og 
irritabel og bjeffet til alle rundt meg.

Fra bloggen:
Yogaforpliktelsen, dag 4:

Huden min stråler. Jeg smaker sitron 
når jeg slikker meg om leppene, og jeg 
føler meg ren utvendig og innvendig. 
Jeg er lett i kroppen og langer ut når 
jeg går, uten at det iler til i den gamle 
fotballstrekken bak i låret. Jeg drikker 
sitronvann om morgenen og utfører 
yoga etterpå. Jeg føler meg som en 
levende sjamporeklame og kunne ha 
sprunget rundt i en blomstereng med 
et salig smil om leppene, hadde det 
ikke vært for at jeg er så jævlig sur.

Namaste, Du lIksOm
Bortsett fra de første dagene med 
hot yoga var det ashtangayoga jeg 
skulle gå ut ifra. Du vet, den gym
nastiske yogaformen som Madonna 

og  Gwyneth Paltrow utfører. Ja, 
også jeg da. Primærserien begyn
ner alltid med fem solhilsen type A, 
deretter fem solhilsen type B. Dette 
er ganske tøffe saker, og etter noen 
dager ble jeg svært sår i skuldrene, 
og tenkte jeg kunne innvilge meg en 
fridag. Jeg uffet og akket over mine 
lidelser til min veileder Kimberly, 
som svarte på en guruaktig måte: 
«Shoulders not sore, head’s sore.»

Det viste seg at hun alltid hadde 
et eller annet klokt utsagn å svare 
meg med dersom jeg prøvde å slippe 
unna. For eksempel en dag jeg hadde 
lite tid og heller ville prioritere å 
bake boller til en speidersamling enn 
å gjøre yoga. 
Da så hun 
lenge på meg 
og sa: «Prio
riteringer, 
hva er det? 
Er det best 
å fokusere 
på hjemme bakte boller eller best 
å fokusere på en sunn sjel i et sunt 
legeme? Har du for lite tid, har du 
for lite hode!»

Hva svarer man til sånt? Ingenting. 
Man bare går og gjør yogaen sin.

Namaste.

OveRgIvelseN
Etter å ha strittet intenst 
imot en uke og med uendelige 
mengder med klaging, innså jeg 
at jeg var nødt til å overgi meg. 
Jeg skulle la hjernen bestemme 
over alle lystene mine. Jeg skulle 
kue søtsuget med fornuft og 
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stive hofter: I begynnelsen var jeg 
veldig stiv og kom meg ikke lenger 
ned enn dette i supta virasana. 

       Jeg led, var sur 
og irritabel og bjeffet 
til alle rundt meg.

erfaren: Og slik skal stillingen 
egentlig utføres …
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kloke ord, og overgi meg til puste
teknikken ujjayhpust på yogatimene. 
Det funka. Og jeg ble så høy av min 
egen  fortreffelighet at jeg måtte rakke 
litt ned på mannen min da han kom 
hjem fra forretningsmiddag og luktet 
alkohol.

Yogaforpliktelsen, dag 5:
«Du lukter alkohol», bemerker 
jeg til mannen min. Jeg vil gjerne 
fremme mine nyervervede eminente 
helseegenskaper og lener meg 
selvtilfreds tilbake og sier:
«Mens jeg, jeg lukter sitron, jeg».
Mannen min setter øynene sine i meg 
og sier: «Du. Du lukter hurpe, du».
 
NO cOffee, NO pRaNa
Det gikk omtrent en uke før jeg sprakk. 
Hodet var tungt og fullt av bomull, 

været grått og mistrøstig, og jeg 
brukte urimelig lang tid på en 
artikkel. Så jeg kokte meg 
kaffe. Ikke det koffeinfrie, 

kunstige skvipet, men kruttsterk 
presskannekaffe som bredte en 
liflig lukt rundt i rommet.

Yogaforpliktelsen, dag 8.
Jeg har syndet. Jeg bøyer hodet 
i skam og tilstår. (…) Nytelsen 

av å kjenne skikkelig kaffe skylle 
gjennom meg og nesten umiddel-

bart klarne hodet, virket dessverre 
også temmelig lakserende og ga meg 
akutt magevondt og dårlig samvittig-
het. Å gi opp kaffe trodde jeg skulle 
bli easy-peasy. Jeg fnøs av Kimberly 
som mente at jeg ikke trengte å gi opp 

 kaffen, mange yogis drikker nemlig 
kaffe. Og grunnleggeren av ashtan-
gayoga, guruji Pathabi Jois, sier til og 
med: «No coffee, no prana».

Prana betyr livsenergi. Så fra den 8. 
dagen hørte jeg på guruji og unnet 
meg kaffe. Men jeg nøyde meg med et 
par (tre) kopper hver dag. Ekspertene 
sier at det tar ca. tre uker før du greier 
å legge om en vane eller etablere en 
ny. Men det skulle vise seg at mine 
gamle matvaner omtrent var like 
innarbeidet som å pusse tennene. To 
uker ut i forpliktelsen var jeg med på 
fotballcup. Før 
siste kamp fikk 
jeg veldig lavt 
blodsukker og 
gikk på jakt etter 
noe å spise. Jeg 
fant en kiosk med 
vafler, brus og sjokolade (hvorfor 
 selger de sånt på et idrettsarrange
ment?) og bestilte meg en vaffel 
nærmest i ørske.

Og omtrent i samme øyeblikk som 
den stakkars kioskmannen rakte meg 
vaffelen, rikelig utstyrt med rømme og 
syltetøy, kom jeg på forpliktelsen. Ikke 
sukker. Ikke melkeprodukter. For
skrekket ropte jeg ut: «Men herregud! 
Jeg kan da ikke spise DET DER»! og 
stormet av gårde på tom mage. 

pust fOR lIvet
Etter hvert gikk alt så mye bedre. 
Jeg ble lettere både i kropp og sjel, 
jeg kjente jeg ble både sterkere og 
mykere. Jeg fikk også et kick av å se at 

flyt: Med pusten flyter 
alt så mye bedre.

Det finnes masse 

god vegetarmat!

       Men herregud! 
Jeg kan da ikke 
spise DET DER!

maten var en ut-
fordring: Særlig når 
man elsker sjokolade. 
etter hvert oppdaget 
jeg at det er en hel 
verden av alternative 
oppskrifter der ute. 
Dette er ingredienser 
til sjokoladepudding!



jeg greide å presse kroppen til å gjøre 
ting den trodde den ikke kunne, noe 
som også ga meg mental inspirasjon 
og tro på at man kan få til hva som 
helst her i livet. Bare man tror nok 
på det. Og vil det. Det er bare å gjøre 
det. Ikke tenke, ikke argumentere 
med seg selv. Bare gjøre det. Take 
action!

Å finne pusteteknikken snudde alt 
for meg. David Swenson sier at uten 

pust er yoga bare 
gymnastikk og 
stretching. Og da 
jeg endelig innså 
dette, ble yoga 
mye mer menings
fullt. Bevegelsene 

mine ble mer rytmiske og flytende, 
og pusten minnet etter hvert mer om 
duvende sjøbølger enn det grumsete 
åndedrettet til Darth Vader. Jeg var 
vant til å snappe etter pusten i hektis
ke hverdager og hadde nesten glemt 
hvordan man trekker pusten dypt.

Yogaforpliktelsen, dag 15: 
Så hvorfor har vi så vanskelig for å 
puste? Det er jo den naturligste ting i 
verden, og ved siden av hjerteslagene 
det sikreste tegnet på at vi lever. 
Vi greier ikke å leve uten å puste. 
I tillegg viser ny forskning at hvis du 
tar deg tid til å puste, til å gå inn i deg 
selv og fjerner deg fra den hektiske 
hverdagen noen minutter, vil det ha 
antialdrende effekt og kan gjøre deg 
lykkeligere. Så hva stresser du med? 
Pust for livet! 

mIN pRaNa
Etter at tre uker var over, kastet jeg 
meg ikke over sjokolade, potetgull, 
rødvin, kake og cola slik jeg trodde 
jeg ville når forpliktelsen var over. 
Noe skjedde.

Jeg skal ikke være evangelisk 
og si at jeg ble omvendt – men jeg 
har faktisk fått et nytt perspektiv på 
tingene. Jeg vil fortsette med yoga. 
Ikke hver dag, ikke grytidlig om 
morgenen, men flere ganger i uka. 
Det er rett og slett for bra for kropp 
og sjel til å la det være. Med dietten 
har jeg også lært at livet dreier seg 
om å finne en balanse. Bare noen få 
dager inn i forpliktelsen kjente jeg at 

jeg ikke lenger hadde lyst til å supe 
dårlig kaffe hele dagen, eller spise 
en midtpåtreetsjokolade. Jeg vil 
ha det beste. I litt mindre mengder. 
Etter hvert nådde filosofien ikke 
bare kostholdet, men favnet også de 
dagligdagse tingene. For mye av det 
gode kan være med på å devaluere 
verdien. Man setter rett og slett mer 
pris på ting man ikke hele tiden unner 
seg selv. Og man må finne øyeblik
kene der man føler man får puste. Tid 
til å gå inn i seg selv. Om det så er 
fluefiske, skitur i sola eller å lene seg 
mot vinden som gjør at man finner 
sin prana.

Jeg tror jeg har funnet min. Og 
den inkluderer solhilsen, god vin og 
litt kake. Fordi livet er for kort til å 
la være.

Namaste.
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Men jammen 

var det godt 

med ost igjen! 

       Å finne puste-
teknikken snudde 
alt for meg. 

Jeg lærer!: Her 
gjør jeg utthita 
trikonasana A.

e-pOST: kamille@egmonthm.no

kimberly Justice 
mengshoel har 
studert yoga i over 
20 år, men betrakter 
seg fremdeles som 
en elev. I dag er hun 
instruktør på elixia 
Lillehammer. 


