Om träning
		ätstörningar
			 och att älska sig själv

H

on föddes i Rom, flyttade
till Sverige som tvååring.
Nu vill hon rensa haven
från plast, köra SUP varje dag, göra olika sorters
yoga tillgänglig för alla och hjälpa andra med sina ätstörningar. Hon tyckte
själv att hon var för tjock som 11 åring
och började då att överträna och drog
ner på sitt matintag, kraftigt.
– Ingen märkte nåt, jag tränade 7 dagar
i veckan och jag var redan smal, säger
Maria Cerboni.
Solen lyser, ljumna vindar tar tag i
Marias långa ljusbruna hår där hon sitter på en flytväst utmed kanalens kant
och hon vänder blicken upp mot solen.
Den stora bilen som fraktar alla SUP
brädor står parkerad bakom Valhallabadet. Om en timme är det dags för
ståpaddling (SUP) i Fattighusån. Maria
och hennes sambo arrangerar SUP för
alla åldrar. Det inslaget som blivit väldigt populärt är just att paddla i kanalerna som löper bakom Valhallabadet.
– Det är oftast nybörjare som är lite nyfikna som kommer och paddlar här i
Fattighusån, att paddla mitt inne i Göteborg och in på Liseberg är en läcker
upplevelse och det är oftast första steget
till att ta fler kurser och till slut kanske
köpa sin egna bräda, säger Maria.

M

aria har lätt för skratt och verkligen njuter av livet. Det har inte
alltid varit så. Allvaret drar över Maria
som en skugga då hon börjar sin histo-

ria för så många år sedan. Diagnoser
som anorexi, ortorexi, djupa depressioner och epilepsi har varit Marias följeslagare sedan barnsben.
– Fast idag mår jag bra, nu är leendet
tillbaka på Marias läppar.

H

on tränade maniskt då hon som
tonåring var aktiv i ridsporten
Gymkhana. Hon tävlade på elitnivå
som landslagsryttare, och tränade sju
dagar i veckan. Utsidan visade hon sig
leende och lugn, allt var toppen, men
insidan, där var allt kaos. Tvångstankar
och prestationsångest var hennes bästa
vänner.
Landslagsplanerna lades på hyllan
när Maria fick ett diskbråck, skammen
att inte kunna prestera eller röra sig
blev för stor och hon flydde utomlands
och backpackade en längre tid. Hela resan levde hon på små mängder frukt
och lightdrycker. En sliten, liten, mager
(läs benrangel) Maria kom hem från
resorna och kollapsen kom. In på
sjukhuset, anorexia konstaterades och
hon skulle egentligen bli inlåst och
tvångsmatad men hennes mamma
sjukskrev sig från sitt jobb och vårdade
Maria hemma.
– Min mamma är min hjältinna, tänk
vad hon gjorde för mig, Maria vänder
sig om och vinkar till sin mamma som
är med på kvällens evenemang.
Utbildning som resekonsult
ledde till ett toppjobb inom resebran-

schen, dagar av hög prestation gjorde så att Maria började med sina
självskadebeteende igen.
– Arbetskamraterna såg att det inte stod
rätt till, min chef erbjöd hjälp, sjukskrivning men jag bara flydde för jag
vägrade inse att något var fel, så jag sa
upp mig, fortsätter Maria och tar upp
lite grus i handen och kastar lite förstrött bortåt.
Långa arbetsdagar i det nya arbetet som charkuterist varvade hon med
stenhårda gympass och långa promenader i rask takt, och sen förändrades
allt. Maria ramlade ihop på jobbet i ett
epileptiskt anfall.
– Kroppen sa tvärt stopp, jag kunde ha
dött här, så illa hade jag gjort mig själv,
säger Maria.

L

äkarens ord var som en väckarklocka, ”om du inte tar tag i detta
nu Maria så kommer du kanske att dö”
– Nu ville jag bli frisk, så jag vilade,
kom till ett fantastiskt behandlingshem
i Värmland som såg till att läka hela
människan och inte bara sjukdomen,
säger Maria.

H

on blev snabbt bättre och
ville återigen börja träna
men var livrädd att hamna i gamla vanor igen.

– Jag har alltid älskat att träna, men när
jag var sjuk tränade jag inte för att må
bra. Jag ville så gärna komma tillbaka
till träningsglädjen igen men visste inte
hur, säger Maria.
Fristaden inom träning var yoga och
meditation, här fanns inga meter som
skulle springas eller kalorier som skulle räknas utan här kunde hon lyssna på
sin kropp, hämta kraft och glädje. Självkänslan byggdes upp och som den aktiva och drivna person som Maria är
så utbildade hon sig som yogalärare
och hennes vision var att göra yoga tillgänglig för alla sorters människor med
alla sorters olika kroppar.
– Människan måste sluta tro på perfektion, den perfekta kroppen har du redan, du är unik, din kropp är unik, vi
måste älska oss själva, om vi inte kan
älska oss själva kan vi inte heller ge någon annan kärlek, säger Maria.

C

orpo-symbolen som är hennes logga står för. Corpo betyder kropp på
italienska och symbolen har Maria designat själv. Symbolen har en lång arm
och en kort arm, och detsamma gäller
benen. Alla människor är unika med
olika hinder i livet, helt enkelt.

I

dag mår Maria bra, hon har funnit
en specialkost som hjälper henne att
bli fri från sina epileptiska anfall. Hon
har en god relation till både mat och
träning. Ivern att åstadkomma saker,
hjälpa människor lyser i allt hon säger. Och drivkraften är det inget fel på.
För i veckan blev hennes träningsform
Aqua Yoga registrerat som varumärke
på PRV (patent-och registreringsverket). Hon blev utsedd till årets yogalärare av tidningen Yoga för dig 2018
och Maria har ett samarbete med The
Perfect World Foundation för att rensa
hav och natur från skräp. Drömmen är
att få Vallgraven i Göteborg ren.

F

ramtiden då, hur ser den ut?

–Jag har så många idéer och tankar. Jag
ska utveckla Aqua Yogan, för vatten är
så härligt. I vattnet så är det stilla, tankarna stängs av. Den känslan vill jag
hjälpa andra människor att finna, det
finns så många med rädsla för vatten.
Sen att fortsätta samarbetet med The
Perfect World Foundation, det är väldigt viktigt, säger Maria.
– Jag är glad och tacksam för alla
mörka år i livet, jag ångrar inget.
Framförallt vill jag sprida nyfikenhet
på livet, glädjen i små saker och tron
på sig själv, alla kan göra stordåd om
man bara tror på sig själv, avslutar Maria Cerboni och skrattar förtjust, och
ögonen glittrar ikapp med leendet.
Text och foto av Åsa Alvetjärn

FAKTA
 Maria Cerboni
 36 år
 Bor i Göteborg
 Familj: Svensk mamma och hennes sambo Pontus, hennes italienska pappa dog när Maria var 11 år.
 Ortorexi: När nyttigt blir sjukt,
ett tvångsmässigt beteende med
strikt kontroll över mat och måltider. Anorexi och ortorexi är mycket
likt, men en anorektikers sjukdom
syns på utsidan med viktnedgång
i fokus medan en ortorektiker ser
ut som hälsan själv. Här är målet
att vara den ultimata hälsosamma
människan, att äta något oplanerat är helt otänkbart. Överdriven
träning är också vanligt.
 Gymkhana är en slags ”lek” till
häst, stafettlekar, i full galopp.
 SUP står för ”stand up paddle”
där man står på en surfbräda och
använder sig av en lång paddel för
att ta sig fram eller svänga.

