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Yoga i härliga 
omgivningar

Av Sara Laine

Yoga betecknar en samling and-
liga och kroppsliga tekniker med 
vilka balans eftersträvas genom 
meditation, andningsteknik och 
olikas kroppsövningar som stär-
ker kroppen och sinnet. 

Effekterna av yoga kan vara 
otroliga och Evita berättar att 
yoga fungerar som verktyg inte 
bara för att slappna av utan även 
om man är låg på energi, har 
svårt att sova, dålig ekonomi, 
känner sig för tjock eller smal, 
saknar vänner eller känner sig 
nervös och orolig. Men hon till-
lägger också att man ska lyssna 
på sin läkare om man lider av ett 
sjukdomstillstånd.
 
För Evita själv har yogan blivit 
livsviktig. Sedan 30 år tillbaka 
lider hon av kronisk ischias, 
ryggvärk och därtill har hon 
artros i både händer, fingrar och 

nacke. Hon har genomgått sex 
ryggoperationer, varav tre stelo-
perationer och provat mängder 
av behandlingar, terapiformer, 
mediciner m.m. och funnit att 
det är yogan som hjälper henne 
att leva med värken. Så det är 
lätt att förstå att Evita brinner 
för sitt kall som yogalärare, en 
av kustens populäraste, och 
hon har varit verksam i mer än 
tolv år. Evita har bland annat 
gått på 3-månaderskursen vid 
Skandinavisk yoga och medita-
tionsskolan i Sverige, en av de 
bästa skolorna i västvärlden, och 
har en examen i Kundalini & Life 
Yoga vid Deva Center. Dessutom 
har hon nyligen avslutat en kurs 
i Hatha Yoga och meditation. 
Under sina resor, och med sin 
erfarenhet, har Evita utvecklat en 
alldeles egen stil som har blivit 
mycket uppskattad bland alla 
dem som går på hennes yoga-
pass som hon håller varje vecka 
på Costa del Sol, samt under 
de årliga yogakurserna som hon 
arrangerar. Denna kallar hon 

Evita-träning och den står för 
energi, vitalitet, intuition, tålamod 
samt acceptans.

Och nu är det dags igen. Vårens 
yogakurs äger rum mellan 20-26 
april och som tidigare är platsen 
Molino del Rey, i Alozaina. 
”Molino del Rey är en under-
bar plats där man kan uppleva 
total frid i både kropp och själ. 
Kursen passar alla. Vi har det 
inom oss och behöver bara 
lära oss tekniken, och det finns 
inga pekpinnar eller någonting 
som heter att vara duktig. Till 
nybörjare brukar jag säga att 
jag serverar en yogisk tapas-
buffé och de tar till sig precis så 
mycket om de önskar, samtidigt 
som de erfarna får chans att för-
djupa sina yogiska erfarenheter”, 
berättar Evita.

Under yogakursen på Molino del 
Rey ges det två till tre yogapass 
om dagen, minst fyra timmar. 
Morgonpasset, som Evita anser 
vara grundstenen till vidare yo-
gaträning, fokuserar mycket på 
andning och medvetenhet. För 
Evita innebär andningen att hon 
mår bättre. Den ljusa, öppna 
salen är fantastisk och har en 
takhöjd på fem meter. Alldeles 
intill ligger en vacker medita-
tionsgrotta för avslappning och 
djupare dimension. En bra idé är 
att ta med sig promenadskorna 
och ge sig ut i och uppleva den 
vackra naturen, som fulländat 
sluter in Molino del Rey. Sov-
rummen är sagolika, maten är 
vegetarisk – hälsosam, vällagad 
samt väldigt smakfull och allt 
tillsammans skänker balans i 
kropp och själ.

Men en resa med Evita till 
Molino del Rey är mer än yoga, 

”Yogan är ett verktyg som fungerar i alla lägen, inte bara 
under passet, utan hela tiden – 24 timmar om dygnet.”
– Yogalärare Eva Lindblom, som kallar sig Evita, kort om 
vad yoga är för henne. 

Evita förklarar:
”Det är ett tillfälle att stressa ned 
och ladda upp med inre upple-
velser. Möjligheten till avkoppling 
och stimulans för kroppen och 
själen har stor betydelse för att 
en förändring ska kunna äga 
rum inombords. Samtidigt har vi 
kul och hittar på olika aktiviteter 
tillsammans, eller själv om man 
föredrar det, mellan yogapas-
sen.”

På Molino del Rey finns möjlig-
heter till, förutom yoga, medi-
tation och promenader, stilla 
avslappning, olika behandlingar, 
en värmande stund i bastun och 
ett dopp i den vackra saltvat-
tenpoolen, och mycket mer. Om 
kvällarna är det gemensam sam-
ling med sång, skratt, meditation 
och överraskningar.
Lite beroende på önskemål kan 
en resa arrangeras till den närlig-
gande, historiska staden Ronda 
och/ eller ned till havet. 

”Jag har valt att lägga vårens
yogakurs, liksom de tidigare,
på Molino del Rey. Det är en
plats som uppfyller alla mina
önskemål – sköna sängar, god
mat, bra behandlingar och den
vackraste yogasalen jag någon-
sin varit i. Och dessutom vacker
natur precis utanför knuten. 
Kommer du?”, ler Evita och häl-
sar alla välkomna samt tillägger: 
”Namaste.”

För mer information om yogakur-
sen i april se: www.manymoods.
org/evita/kursmolino.html
Vill du veta mer om Evitas vecko-
yoga kan du läsa allt om det på
hennes hemsida:
www.manymoods.org/evita
Kontakt: +34 679 78 12 52,
evita@manymoods.org

Eva Lindblom, populär och 
erfaren yogalärare. 

Yogasalen på Molino del Rey 
med 5 meters takhöjd.

KristinaKnuutti
Överstruket




