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FAKTA  UBUD  &  BALI
Resa  dit:  Reguljärflyg  från  cirka  6  800  kr,
Qatar  Airways  via  Doha.  Kolla  även  Thai,

Lufthansa  och  KLM.  Lågprisbolaget  Air  Asia

flyger  från  London  till  Denpasar  på  Bali,  via

Kuala  Lumpur.

Charter:  Apollo  och  Ving  har  charterresor  till
Bali.  Pris  från  cirka  13  000  kr  för  två  veckor.

Resa  runt:  Taxi  är  billigt,  även  för  längre
resor.  En  tvåtimmars  färd  i  långfärdstaxi  kostar

150–200  kr.

Bo:  Dubbelrum  i  guesthouse  eller  en  egen
bungalow  kostar  från  cirka  100–150  kr  per

natt.

Tips  på  enkelt  boende:  Gustis  Garden
Bungalows,  Ubud.  Härlig  tropisk  trädgård  och
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I  filmen  ”Lyckan,  kärleken  och  meningen  med  livet”  möter  Julia
Roberts  medicinmannen  Ketut  Liyer  och  får  hjälp  att  hitta  sitt  inre
jag.  I  verkligheten  bor  han  utanför  Ubud  och  håller  besvärliga
andar  på  avstånd.  DN  Söndags  Anna  Lena  Stålnacke  har  tillbringat
några  dagar  hos  honom.

–  Jag  har  sett  er  i  en  dröm,  så  ni  måste  stanna  här  ett  slag  till,  säger

Manku  Ketut  Liyer.

Han  är  medicinman,  eller  balian  som  det  heter  på  Bali,  och  tar
drömmar  på  största  allvar.  Vi  lägger  ner  planerna  på  att  återvända  till

stranden  nästa  dag.

Vårt  möte  som  skulle  varat  ett  par  timmar  drar  ut  över  flera  dagar.  Vi

sitter  på  Ketut  Liyers  veranda  i  byn  Pengosekan,  strax  utanför  Ubud.  Vår

tvååring  och  femåring  leker  med  gårdens  höns,  medan  medicinmannens

fru  håller  ett  vakande  öga  på  dem.

Bild  1  av  7

Manku  Ketut  Liyer  har  mottagning  på  sin  veranda.  Han  hittar  svaren  i  sina  böcker  med  hemlig  kunskap  som  gått  i  arv  i  nio  generationer.
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bra  läge  inne  i  Ubud.  Cirka  130  kr  för  ett
dubbelrum.
gustisgardenbungalows.blogspot.com

Lite  bättre  boende:  Swastika    bungalows,
Sanur.  Balinesisk  stil,  frodig  trädgård  och  pool.
Cirka  170  kr/dubbelrum.  www.swastika-
bungalows.com

Lyxboende:  Uma  Ubud.  Boutiquehotell  med
eget  spa  på  en  bergssluttning  strax  utanför
Ubud.  Vissa  rum  med  egen  pool.  Cirka  2  000
kr  för  ett  dubbelrum.  www.theumaubud.com

Hyra  hus:  På  www.homeaway.com  finns  gott
om  hus  ,  även  för  enstaka  nätter,  på  Bali.  Pris
från  cirka  350  kr/natt.  På  www.balivillas.com
finns  lyxiga  villor  med  chaufför  och  kock.  Pris
från  cirka  2  000  kr/natt.

När:  Hela  året.  Temperaturen  ligger  ständigt
runt  cirka  30  grader.  
Regnperiod  november–februari.  Högsäsong
juni–augusti.

VART  SKA  MAN  ÅKA?

De  flesta  som  köper  paketresor  till  Bali
hamnar  antingen  på  livliga  Kuta  Beach  eller  i
lugnare  Sanur.  Lovina  på  nordkusten  lockar
främst  dem  som  reser  på  egen  hand.  
Ubud  ligger  i  inlandet,  är  Balis  kulturella
centrum  och  värt  några  övernattningar.  Orten
har  länge  varit  populär  bland  konstnärer.

Alternativ  hälsa.  Den  som  vill  ta  hand  om  sig
själv,  vänta  på  sin  själ,  och  kanske  bli
masserad,  skrubbad  och  nedsänkt  i  bad  fullt
av  doftande  blommor  under  tiden,  har  kommit
rätt.  Likaså  den  som  är  ute  efter  meditation
och  yoga,  ayurvediska  kurer  och  magiska
kurser.  På  Bali,  framför  allt  i  trakten  kring
Ubud,  finns  massor  att  välja  på.

På  www.balispirit.com  finns  information  om  det
mesta  som  rör  wellness  och  alternativhälsa.
Yogabarn  i  Ubud  har  flera  drop-in  klasser  varje
dag.  (Se  nätadressen  ovan.)  Här  finns  också
länkar  till  olika  spa,  samt  information  om  olika
kurser,  exempelvis  balinesisk  medicin  och
magi.

Vill  du  boka  möte  med  en  balian?  Pröva
exempelvis  Ubud  Sari  Health  Resort,
www.ubudsari.com  som  startades  av  en
amerikansk  alternativläkare,  känd  som  dr  Jim  i
Ubud.  Här  kan  man  boka  enstaka
spabehandlingar  eller  längre  kurer.  Ibland
arbetar  den  kvinnliga  balianen  Ibu  Marlena
här.

Matlagning.  Heinz  von  Holzen  har  gett  ut  flera
kokböcker  om  balinesisk  mat.  Tillsammans
med  sin  balinesiska  fru  driver  han
restaurangen  Bumbubali,  där  man  kan  gå  på

Under  tiden  förklarar  Ketut  Liyer  innehållet  i  sina  hundra  magiska
böcker  och  berättar  om  hur  helande  örter  kan  användas.  Så  blir  han
plötsligt  kallad  till  ett  bröllop  för  att  bringa  lycka  åt  brudparet.  Självklart
ska  vi  följa  med  till  bröllopsfesten  i  grannbyn.

Väl  framme  drar  sig  Ketut  Liyer  undan  ett  slag  för  att  meditera.  Sedan
tar  han  itu  med  den  lyckobringande  riten,  som  bland  annat  innebär  att  ta
livet  av  en  tupp.

Det  här  är  ett  antal  år  sedan  och  sedan  dess  har  Ketut  Liyer  blivit
kändis.  Hans  magiska  verksamhet  skildras  i  boken  ”Lyckan,  kärleken
och  meningen  med  livet”  (”Eat,  pray,  love”)  som  handlar  om
amerikanskan  Elizabeth  Gilberts  sökande  efter  meningen  med  livet  i
Italien,  Indien  och  till  slut  på  Bali,  där  hon  möter  Ketut  Liyer,  som
numera  är  i  90-årsåldern.

Boken  är  nu  film  med  Julia  Roberts  i  huvudrollen  och  svenska  Tuva
Novotny  i  en  av  de  andra  stora  rollerna.

På  Bali  finns  andar  och  gudar  överallt.  Knappt  hinner  man  komma  till  ön,
förrän  man  snubblar  på  ett  vackert  litet  arrangemang  av  bananblad,
blommor  och  frukter.  Det  är  en  offergåva  som  ska  hålla  andarna  på  gott
humör.  Varje  morgon  placeras  sådana  gåvor  utanför  huset,  på  trottoaren
eller  andra  ställen  där  osynliga  väsen  kan  tänkas  hålla  till.

Ibland  blir  andarna  extra  griniga,  och  då  kan  man  behöva  uppsöka  en
balian.  Under  våra  dagar  hos  Ketut  Liyer  tar  han  emot  många  klienter
som  vill  ha  hans  hjälp.  Någon  har  besvär  med  en  baby  som  inte  sover
på  nätterna,  en  annan  misstänker  att  maken  är  otrogen  och  en  tredje
har  fått  magproblem  på  grund  av  stress  på  jobbet.

Ketut  Liyer  lyssnar  på  problemen,  ger  goda  råd  och  rör  ibland  ihop
örtmediciner.  Han  fungerar  som  en  coach,  terapeut  och  naturdoktor.
Bara  undantagsvis  tar  han  till  de  hemliga  riterna.  Då  får  vi  inte  följa  med,
för  de  kräver  att  han  försätter  sig  i  trans  ensam.

Egentligen  ville  Ketut  Liyer  bli  konstnär.  När  han  var  i  tonåren  umgicks
han  med  den  västerländska  konstnärskolonin  i  Ubud.  Han  lärde  sig  måla
och  tala  engelska,  och  drömde  om  framtida  utställningar.  Samtidigt
hoppades  han  att  han  inte  hade  ärvt  förmågan.

Att  vara  balian  går  nämligen  i  arv.  Både  män  och  kvinnor  kan  födas  med
den  magiska  gåvan,  men  för  att  kunna  utöva  riterna  krävs  också
kunskaper.

–  Min  pappa  undervisade  mig,  liksom  i  förbifarten,  för  jag  var  inte  det
minsta  intresserad.  I  vår  familj  har  vi  haft  balianer  i  nio  generationer,  och
han  förstod  nog  att  jag  var  den  som  skulle  efterträda  honom.

Så  dog  pappan.  Strax  därefter  började  det  brinna  i  ateljén  där  Ketut
Liyer  just  då  målade.

–  Jag  blev  svårt  brännskadad.  Medan  jag  låg  sjuk  fick  jag  besök  av  min
familjs  tidigare  balianer  i  mina  drömmar.  De  uppmanade  mig  att  fortsätta
deras  arbete  och  jag  förstod  att  jag  inte  hade  något  val.

En  och  annan  tavla  målar  Ketut  Liyer  fortfarande,  och  så  gör  han  förstås
magiska  målningar,  vackra  teckningar  av  hinduiska  gudar  i  balinesisk
stil,  som  ska  leda  betraktaren  rätt  i  livet.

Jag  vill  gärna  ha  en  gud,  allra  helst  elefantguden  Ganesh,  som  man
tillber  då  man  startar  något  nytt.  Men  Ketut  Liyer  tycker  annorlunda.

–  Du  behöver  ingen  Ganesh!  Du  behöver  Saraswati.

Det  är  konstens,  musikens  och  vishetens  gudinna.
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matlagningskurs.  www.balifoods.com

På  www.balispirit.com/bali_classes  finns
information  om  fler  matlagningskurser.
  

Men  när  Saraswatiteckningen  är  klar  får  jag  inte  ta  med  mig  den.

–  Än  gör  den  ingen  nytta.  Jag  måste  ta  med  mig  den  till  ett  speciellt
ställe  i  gryningen  för  att  ladda  den  med  kraft.  Kom  tillbaka  i  morgon!

Sedan  dess  har  Saraswati  hängt  på  min  vardagsrumsvägg.  Det  är  en
vacker  bild,  och  tur  är  väl  det  för  jag  skulle  nog  inte  våga  plocka  ner  den.  I  slutet  av  vår  tid  på  Bali  träffade  vi  nämligen  en
man  som  hört  talas  om  att  vi  varit  hos  Ketut  Liyer.

Han  såg  lite  skrämd  ut  när  han  förde  det  på  tal.

–  Det  är  starka  saker  han  håller  på  med,  den  mannen.  Bara  så  ni  vet.

Anna  Lena  Stålnacke  är  reporter  på  DN  Resor

resor@dn.se
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