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Jag tränar för livet
 För ett och ett halvt år sedan föll 

jag ihop i joggingspåret och fördes till 
sjukhus. Det visade sig att jag hade 
en tumör i min hjärna – och hela livet 
ställdes på sin spets.

Tumören kunde inte opereras bort, 
inte helt, men läkarna lovade att  
försöka ta så mycket som möjligt.

Jag föll ner i ett nattsvart hål.
Cancer i hjärnan… 
Herregud, vad skulle hända med 

mina små barn? Hur länge skulle jag 
få leva? 

Efter den första omtumlande tiden 
tog jag ett beslut som jag fortfarande 
står fast vid.

Jag skulle göra allt som stod i min 
makt för att få leva så länge som 
möjligt.

Träningen blev min räddning.
Min egen fysik var helt enkelt det 

enda jag kunde komma på som jag 
kunde påverka. Tumören satt där den 
satt, vad jag än gjorde så skulle den 
vara kvar. Men om jag blev starkare, 
om jag förbättrade min fysik, förbätt-
rade min syreupptagningsförmåga, 
stärkte hjärta och lungor, skulle jag 
vara bättre förberedd på det som 

skulle hända sedan; strålning, cell-
gifter, mentala svackor…

I dag, ett och ett halvt år senare,  
står jag inför min åttonde cellgifts-
behandling. Min kropp är stundtals 
nedbruten av skelettsmärtor, men 
håret som jag tappade under strål-
ningen har växt tillbaka (nästan i alla 
fall!), jag jobbar 100 procent och jag 
orkar både skratta, leva, älska och resa. 

Allt tack vare träningen.
Innan cancern var jag i usel form, 

jag satte igång på allvar när jag fick 
tumörbeskedet. Jag började med att, 
precis som det står på omslaget‚ ”gå 
mig pigg och stark” med stavar och 
när kroppen började bli redo gick jag 
vidare och testade nya träningsformer. 

Man kan faktiskt säga att jag gick 
igenom allt som vi skriver om i den 
här bilagan! Jag åt mig glad (sidan 
22), energiboostade (sidan 20) och 
gick efter proffsens bästa tips och 
knep (sidan 18).

Och där emellan umgicks jag med 
vänner som gav mig energi (sidan 26).

Än vet jag inte svaret på frågorna 
som jag ställde till läkarna den där 
hemska dagen när tillvaron föränd-
rades, men jag vet att den tid jag har 
lagt ner på min fysik har gett resultat.

Jag hade aldrig orkat så mycket som 
jag gör i dag, alla cellgiftsbehandlingar 
till trots, om jag inte hade byggt upp 
mig både fysiskt och psykiskt, och 
då har jag ju redan talat om att jag 
började från noll.

Så ge dig själv en nystart, inte på 
året men på tillvaron. Har du aldrig 
tränat förr börja med långa promena-
der, resultatet kommer snabbare än du 
tror och jag lovar att det är värt det.

Att träna är nämligen livet – FÖR 
livet.

Jag vet det nu.

”Jag orkar både skratta, 
leva, älska och resa ”

Pamela andersson alselind
chefredaktör ToppHälsa
pamela.andersson@topphalsa.se
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Prenumerera på ToppHälsa! 

+ gymboll
+ showergel från The Body Shop
+ tränings-DVD med Paulo Roberto

 4  ToppnyTT: så minns du bättre!
 8  STavgång: Gå dig frisk
 11  MaT: skaffa kålkoll
 12  Dagbok: magdalena Forsberg
 16  HälSa: Testa hur du mår!
 18  ExpErTErna: Kickstarta träningen
 20  TipS: så energiboostar du
 22   MaT & rEcEpT: Ät dig glad – och  

gå ned i vikt!
 26  3 TyckEr: inte utan mitt lag
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