
Yoga Barn på Bali:

Et internasjonalt 
senter for yoga

Charley Patton fra California kom til Ubud på Bali i 2004 
da han var på sykkelreise gjennom Sørøst-Asia. Sammen 
med to andre startet han Yoga Barn – et internasjonalt 
senter for yoga – som åpnet i 2007. 
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M: REISELIV FOR KROPP OG SJEL

:: Tekst: Andreas Aubert   Foto: Yoga Barn

Yoga 
Barns hoved-

bygning er en låvelik-
nende konstruksjon med to 

etasjer. Bildet viser yogaturis-
ter på gressplenen nedenfor som 
slapper av under et arrangement 
med sterke innslag av balinesisk 
kultur. Dek, en av grunnlegger-

ne, er selv balineser og høyt 
respektert blant lokalbe-

folkningen.
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Med ti klasser per dag, fem yogastudioer 
og en rekke yogalærerutdanninger samt 
kurs, retreater og behandlingstilbud er de 
det største yogasenteret på Ubud og også 
et vesentlig yogasenter internasjonalt. De 
tilbyr hatha yoga, vinyasa flow, Iyengar, 
restorative, yin yoga med mer, og i tillegg 
også mantrasang, ekstatisk dans, medita-
sjon og lydhealing, for å nevne noe.

Bomber stoppet turismen
Da Patton kom til Ubud i 2004, var det 
lite turisme der.

– To bomber smalt i Kuta, hovedstedet 
for turister på Bali – den første i oktober 
2002, den andre i oktober 2005. Muslim-
ske fundamentalister sto bak, og de ønsket 
spesifikt å angripe Australia og australiere. 
186 australiere ble drept i angrepene. Hen-
delsene var dypt tragiske og satte også en 
stopper for det meste av turistvirksomheten 
som hadde vokst mye det siste tiåret, sier 
Patton, som tidligere var leder for bildeby-
rået Getty Images i San Francisco og Los 
Angeles.

Da han kom til Ubud, møtte han 
ekteparet Meghan Pappenheim og Made 
Gunarta (Dek), som snart skulle bli hans 
forretningspartnere. Meghan har vært på 
Bali i over 20 år, mens ektemannen Dek er 
balineser.

Bestefaren til Dek ble 115 år gammel og 
var Ubuds yppersteprest. Han alene var an-
svarlig for å opprette «The Sacred Monkey 
Forest»-tempelet, noe som ga høy status 
blant balinesere i Ubud. Dek var nært 
knyttet til bestefaren, og lærte mye av ham 
om kulturen og de spirituelle tradisjonene. 
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Dek trodde han skulle bli prest, noe han 
ikke ble, men han er fortsatt veldig opptatt 
av å beskytte kulturarven, tradisjonene og 
religionen. Derfor er han høyt respektert 
blant de lokale balineserne. 

Kona Meghan er fra New York. Hun er 
en visjonær forretningskvinne som får ting 
til å skje. I dag har forretningsvirksom-
heten hennes, kalt Bali Spirit, ansatt 225 
balinesiske arbeidere og er en stor ressurs 
for lokalbefolkningen.

Spirituelle turister
Yoga Barn er en del av Bali Spirit-konsep-
tet, og det samme gjelder den årlige Bali 
Spirit-festivalen. Etter bombingen i 2005 
bestemte ekteparet Dek og Meghan seg for 
å lage en nettside med navnet Bali Spirit. 
Dette skulle bli en portal for alle holistiske 
tilbud på øya. Målet var å trekke turister 
til øya igjen, men ikke vanlige turister. De 
ville tiltrekke seg turister som praktiserer 
yoga, som respekterer den lokale kulturen 
og religionen, og som verdsetter Balis flotte 
natur – i motsetning til turistene som 
kommer for å dra på nattklubber, bruke 
narkotika og oppsøke prostituerte. 

Balispirit.com ble lansert, og ble starten 
på noe helt nytt.

– Bali har alltid vært en destinasjon 
for spirituelt interesserte turister. Slik det 
fungerte tidligere, kom en yogalærer med 
en gruppe elever, for eksempel fra Taiwan, 
Canada eller USA. De fant husrom hos 
lokalbefolkningen, som kanskje hadde en 
enkel plattform med tak over som kunne 
brukes til yogaundervisning. De fikk enkle 
måltider fra utleierne, praktiserte yoga dag-
lig og hadde en fordypende opplevelse. Via 
websiden ble Meghan en kontaktperson for 
disse lærerne. 

– I 2005 tenkte vi: «Hva med å lage et 
permanent community-senter og yoga-
studio, hvor vi kan tilby daglige klasser?» 

– Parallelt med at Yoga Barn vokste 
fram, har Ubud eksplodert med nye til-

bud. Det finnes andre yogastudioer, 
retreatsentre, yogalærerutdannel-

ser, vegetarrestauranter og så vi-
dere, sier Patton, som opplever 
at det er et samarbeid mellom 
aktørene fremfor konkurranse.

– Vi ønsker å forme Ubud 
sammen for felles nytte og gjøre 

stedet til hovedsetet for spirituelt 
relatert turisme i Sørøst-Asia – noe 

jeg mener Ubud allerede er. Jeg tror 
Ubud overgår byen Chiang Mai og øya 
Koh Phangan i Thailand i så tilfelle, og 
også Byron Bay i Australia, som tilbyr noe 
av det samme, sier amerikaneren, som også 
har vært med på å skape den årlige Bali 
Spirit-festivalen – fem dager med yoga, 
musikk og dans.

– Festivalen tiltrekker seg internasjonalt 
anerkjente musikere, healere og lærere fra 
hele verden. Ubud er definitivt på verdens-
kartet.

Støtte fra lokalbefolkningen
– Den balinesiske kulturen er komplisert, 
og for en vestlig ville det ta et helt liv å 
forstå den fullt ut, fortsetter Patton.

– Det vakre ved denne delen av Indone-
sia er varmen og aksepten som lokalbefolk-
ningen viser overfor utlendinger. De gir 
oss lov til å komme hit og gjøre våre ting. 
De er mestere i å åpne seg og akseptere oss, 
samtidig som de også ivaretar skjønnheten 
i sin egen kultur. 

Han medgir at det blir spennende å se 
hvordan dette utvikler seg videre.

– Nå kommer omverdenen inn, og det 
er stor vekst. Balinesernes kultur utfor-
dres, og det er mye påvirkning fra Vesten. 
Denne uka holdes APEC-konferansen 
(Asia-Pacific Economic Cooperation) her 
på Bali. Barack Obama måtte avlyse, men 

Fram til da hadde det ikke vært et eneste 
fast yogastudio på Bali. Vi fant et lite land-
område i 2005, og åpnet i desember 2007. 
Den gang hadde vi to–tre klasser per dag, 
forteller Charley Patton. 

Samarbeid og mangfold
Siden da har Yoga Barn tidoblet arealet 
og har også sin egen kafé og et ayurve-
disk behandlingssenter som heter Kush. 
Ayurveda er en indisk tilnærming til å 
oppnå god helse, som inkluderer spesifikke 
massasjebehandlinger. Yoga Barn har også 
et senter for holistiske behandlinger med 
en akupunktør, en terapeut som jobber 
med metoden kraniosakral balansering, en 
kiropraktor, en naturopat, en allergispesia-
list og en som jobber med tarmrens, for å 
nevne noe. De tilbyr også et månedlig av-
giftningsprogram som går over åtte dager.

Patton er samtidig klar på at det skjer 
mye spennende også utenfor Yoga Barn.
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Tre tiår 
tilbake var Balis 

økonomi i hovedsak 
basert rundt jordbruk, både 
når det g jaldt inntekter og 

sysselsetting. I dag er derimot 
så mye som 80 % av inntektene 

på Bali relatert til turisme. 
Likevel er det fremdeles 
jordbruket som syssel-

setter flest folk.

Balinernes 
religion, Agama 

Tirta, er en blanding 
av hinduisme og blant 

annet forfedredyrkelse og 
animisme som eksisterte 
på øya før hinduismen 
ble introdusert. Bildet 

viser hinduguden 
Ganesha.
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På yogabarn 
blir det ofte tid 

til en god prat, både 
før og etter yogatimene. 
Bildet viser plattformen 
utenfor hovedstudiet i 

annen etasje på den 
låveliknende byg-

ningen.



John Kerry steppet inn. Vladimir Putin og 
Kinas president Hu Jintao var blant del-
takerne. Det blir interessant å se hvordan 
disse motstridende kreftene på Bali kan 
klare å samarbeide.

– Hva er essensen av det dere driver med i 
Ubud?

– Å endre folks sinn og hjerter, én person 
av gangen. Mange kommer hit fra Vesten 
kanskje uten å vite hvorfor de har følt seg 
kallet. Kanskje de har vært i et parforhold 
som ikke fungerte, de har mistet jobben el-
ler vært i en vanskelig familiesituasjon. De 
kommer hit for å finne ro og helbredelse. 
Ubud lærer deg at alle har en lidenskap 
i seg, kanskje de bare ikke har oppdaget 
den ennå. Her kan du spise sunn mat og 
bli kjent med likesinnede fra hele verden 
og forstå at vi alle er forbundet, vi er alle 
ett. Her kan du komme i kontakt med 
naturen og livets naturlige rytmer. Du 
kan ivareta kroppen din gjennom yoga og 
andre øvelser. Ubud er et unikt sted hvor 
du kan se hvordan du kan leve livet på en 
annen måte. Når du kommer tilbake til 
hjemstedet ditt, kan du ta noe av denne 
følelsen med deg til andre, eller kanskje du 
for eksempel velger å starte yogaundervis-
ning der du bor.

Menneskets skyggeside
– Mange jeg har snakket med, opplever at 
Ubud har en sterk energi, og at dette også kan 
bringe opp en del følelsesmessig turbulens. Det 
er ikke bare enkelt å være her?

– Å være her får opp mange ting, det er 
vanlig. Mange opplever at skyggesidene 
kommer fram. De ønsker å bli bedre men-
nesker og finne lidenskapen sin, men de må 
også møte skyggesiden sin. Det finnes en 
interessant parallell i den balinesiske kultu-

ren. De gir ofringer både til mørket og ly-
set. Deres syn er at det finnes godt og ondt 
overalt, men det som betyr noe, er hvor vi 
retter fokus. Vulkanen Gunung Agung er 
Balis høyeste punkt, hvor «modertempelet» 
er lokalisert. For balineserne representerer 
dette området de høyere gudene, og de gir 
ofringer til dem. De går også til sjøen og til 
de mørke elveløpene hvor de mørke åndene 
sies å bo. De lager templer der også og gir 
ofringer til det mørke. De sier: «Hei, vi vet 
dere er her, vi anerkjenner deres eksistens, 
og vi ønsker å leve i harmoni.» Du vil også 
se et tøyklede surret rundt roten til mange 
av de hellige trærne med fargene grått, svart 
og hvitt i firkanter, som på et sjakkbrett. 
Hvitt symboliserer de høye gudene, det 
svarte representerer de mørke åndene og un-
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derverdenen, og det grå representerer men-
neskene som befinner seg midt i mellom. 

Bo med lokalbefolkningen
– Hvordan vil du beskrive interaksjonen mel-
lom lokalbefolkningen og den gjennomsnitt-
lige yogaturisten som kommer hit?

– Det finnes mange såkalte «homestays», 
også i 5–7 minutter gangavstand fra Yoga 
Barn. En homestay innebærer at du bor på 
en gårdsplass med en balinesisk storfamilie, 
som da gjerne består av flere generasjoner 
og flere kjernefamilier. Dette har blitt veldig 
populært. Du har ditt eget rom med eget 
bad. Ved å bo slik får du en opplevelse av å 
komme nærmere innpå lokalbefolkningen. 
Hvis du ønsker å lære mer om kulturen 
deres, trenger du bare å vise interesse, for 
eksempel ved å si: «Jeg vil gjerne være med 
dere til tempelet, kan dere vise meg hvordan 
jeg skal forberede meg?» Balineserne liker 
å høre dette, og tar deg varmt imot. De vil 
dresse deg opp i tempelklær og er glade for 
å bli spurt, men henvendelsen må komme 
fra din side. Du kan også velge å bo på et 
femstjerners hotell og ikke oppleve noe av 
dette, men det ville være trist.

En annen rikdom
Noen sidestiller rikdom med hvor mye 
penger de har i banken. Vi trenger alle 
penger for å leve, men hvor mye? Undrer 
Patton, som også er DJ på Yoga Barns 
populære Ecstatic Dance på søndager.

– Hvis du lever en yogisk livsstil, defi-
nerer du rikdom på en annen måte. Hva 
slags mat spiser du, hvordan ivaretar du 
kroppen din slik at du kan leve et langt 
og sunt liv? Hvordan forholder du deg til 
andre mennesker – familien, partneren din 
og vennene dine? Viser du deg fra din beste 

Yoga Barn har 
sin egen restaurant, som 
er plassert midt i mellom 

stedets forskjellige aktivitets-
rom. Menyen består i hovedsak av 

vegetarmat med økologiske råvarer, 
hvorav mange retter har et klart asia-
tisk preg. De følger også nøye med på 
trendene innen næringsrike grønne 
drikker og superfoods. Restauran-

ten, som ligger i naturskjønne 
omgivelser, er et populært 

sted for sosialisering.



side? Hvordan forholder du deg til omgi-
velsene dine? Bidrar du med dine unike 
evner og talenter? Hva gjør du for å utgjøre 
en forskjell for planeten? Ut fra et slikt 
perspektiv kan sann rikdom være å oppleve 
naturen, dra på en oppdagelsesferd, spise 
sunt og være del av et fellesskap hvor alle 
deler av det de brenner for. Da kan vi leve 
et sunt liv i glede som er mer orientert 
rundt fellesskapet fremfor behovet for ferie-
hus og den nyeste iPhonen. Har du en slik 

virkelighetsoppfatning, kan du noen gang 
bli tilfredsstilt da? Spør han.

– Det er håp for mennesket som rase. 
Det finnes mange gode initiativer i hele 
verden. Jeg tror det neste steget er at disse 
fellesskapene kommer i dialog, samarbeider 
og utveksler erfaringer, avslutter Patton.

Les mer her:
www.balispirit.com
www.theyogabarn.com   

Dette bør du 
prøve på Bali
Charley Patton har mange gode tips 
og råd til hva du bør utforske mer og 
prøve dersom du skal til Bali.

Angelo shop
Butikken Angelo shop selger produkter 
produsert av det balinesiske ekteparet Ni 
Wayan Lilir og I Made Westi. I fem ge-
nerasjoner har familien vært urtehealere. 
De kjenner hver eneste plante, frukt og 
tre på øya. Lilir er utdannet ayurvedisk 
lege. De lager naturprodukter som 
insektmiddel, essensielle oljer, røkelse, 
sjampo, såper og te. Butikken selger 
rimelige produkter som er autentisk bali-
nesiske, og som du kan kjøpe som gaver 
til venner eller bruke mens du er her. Se 
baliherbalwalk.com.

Adventure & Spirit Canyoning
Ekstremsportfirma drevet av franskman-
nen Michael Denissot (Mika). Han tar 
folk med på rafting i elveløpene iført 
hjelm og våtdrakt. Det er en fantastisk 
opplevelse. 
Se adventureandspirit.com.

Sykkelturer 
og matlagingskurs
Det finnes også firmaer som organiserer 
sykkelturer. Noen av disse er veldig bra. 
De kjører deg opp på fjellet så du kan 
sykle ned. Det finnes også matlagings-
kurs, mange av dem drevet av lokalbe-
folkningen. 

Gunung Agung – Balis 
høyeste fjell med vulkan
Patton anbefaler å gå opp øyas høyeste 
fjell, men det er ganske krevende rent 
fysisk. Du kommer til modertempelet 
sent på formiddagen, hvor du må finne 
en guide som kan vise veien opp. De vil 
nok prøve å ta seg mer betalt enn rimelig 
er, men det er verdt det. Patton anbefaler 
å begynne selve vandringen om natta. 
Du begynner rundt klokka ti, og er 
tilbake klokka fem om morgenen. Hvis 
været er bra med klart vær på dagtid, er 
det en fantastisk utsikt over hele Bali, og 
du får en følelse av å være på toppen av 
verden. 
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Praktiske tips

Priser: I Ubud på Bali kan man få et rom til ca. 100 kroner natta. Et måltid med 
sunn økologisk mat og drikke på restauranter som henvender seg til vestlige, koster 
fra 35-50 kroner. På lokale spisesteder kan man spise for ca. 10-20 kroner. En yo-
gatime eller et arrangement som varer inntil to timer koster ca. 50 kroner, ofte med 
rabattkort på de større studioene. Selvutviklingsrelaterte arrangementer som varer 
3-4 timer koster gjerne fra 75-100 kroner. I tillegg finnes det en rekke kurs over flere 
dager innen selvutvikling, spiritualitet og alternativ behandling. Prisene kan være 
langt rimeligere enn i Norge, men i noen tilfeller er det tilsvarende vestlige priser. 
Det samme gjelder individuelle konsultasjoner utført av vestlige. Konsultasjoner 
med lokale healere koster gjerne fra 100-200 norske kroner. Ubud har også mange 
tilbud innen sjamanisme, pustesesjoner, kurs i å lage rå-kost og vegetarmat, ukentlige 
selvutviklingsgrupper spesifikt for menn mm.

Hvordan komme dit: Norwegian flyr direkte til Bangkok for rundt 4000-5000 kr. 
tur/retur. Deretter fly fra Bangkok til Bali til ca. 2000 kroner tur/retur. Airasia er 
ofte billigst. Drosje fra flyplassen til Ubud som koster litt over hundrelappen, tar 1,5 
timer.

Her kan du bo: Skal du til Ubud og ønsker å bo sentralt? Da kan disse stedene være 
verdt å sjekke ut. De fleste koster ca. 100 kroner per natt.
Purnama, Jl Dewi Sita
Tu Eka Homestay, Jl Hanoman no 51
Wahyu Bungalow and restaurant, Monkey Forest Street 
Oka Kartini, Jalan Raya Ubud 
Agung Cottages, Jalan Gautama 18 
Pangkung House, Jl. Hanoman no 49

Ekstatisk 
dans på fredags-

kvelden og søndag 
formiddag er populære 
tilbud. Charley Patton, 
en av Yoga Barns grunn-

leggere, er ofte DJ 
under sistnevnte.


