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Kajsa drabbades av hjärninflammation:

Keramiken hjälpte mig
att hitta vägen tillbaka
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När Kajsa drabbades av hjärninflammation
anade hon inte hur lång vägen var tillbaka.
Men tack vare sjukdomen kom
Kajsa i kontakt med keramiken
– och änglarna har en alldeles
särskild betydelse.
TEXT: GÖREL BOCKASTEN gorel.bockasten@egmont.se
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Handslipad ängel i
bergkristall som sägs
kunna transformera,
förstärka, fokusera och
balansera energi.

Kajsa med sitt fina änglahalsband.
Detta änglahalsband skapade
Kajsa då hennes mamma
drabbades av cancer och
senare gick bort. Ängeln blev
då en kärleksfull symbol.
Tillsammans med sin väninna,
vars syster fått cancer,
ordnade de en utställning
och samlade ihop pengar
till cancerforskningen.

Kajsa fyndar gärna gamla spetsdukar på loppis. De använder
hon som mönster på keramiken, som på detta stora fat.

K

ajsa Ryder är en glad
och positiv tjej som det
riktigt strålar om. Hon
är 24 år gammal, född och
uppvuxen i Lerum utanför
Göteborg. Efter studenten
studerade hon utomlands en
period. När hon sedan kom
tillbaka till Sverige flyttade
hon till Stockholm.
När det var dags att fira
hennes 21-årsdag var mamma
och pappa på besök. Kajsa
hade kraftig huvudvärk och
inga tabletter hjälpte. De åkte
då till sjukhuset där Kajsa blev
undersökt och man konstaterade att hon drabbats av
hjärninflammation, en allvar-
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lig sjukdom ofta orsakad av
ett virus. Hon fick åka hem
med rådet att ta det lugnt –
spring inget maraton den
närmsta tiden, var läkarens
kommentar.
Ingen förstod hur dåligt
Kajsa mådde. I tre månader
låg hon till sängs hos föräldrarna och orkade knappt
lämna sängen. Det är svårt för
omgivningen att förstå, detta
med hjärntrötthet, det är ju
ett osynligt handikapp.
– Första året kunde jag inte
besöka en mataffär på grund
av min ljudkänslighet, inte
ens med öronproppar i öronen, berättar Kajsa.

Muggarna med änglavingar
är de mest populära.

Till slut tog hennes mamma
kontakt med Klippan Kooperativet i Göteborg. Här hjälper
man människor med en förvärvad hjärnskada att känna
en social gemenskap med andra drabbade och att hitta en
meningsfull sysselsättning.
Rehabiliteringen, som pågick
i två år, betydde mycket för
Kajsas tillfrisknande. Hon
fick besöka ett bageri, ett
hunddagis och många andra
ställen men det var inte förrän
hon kom till keramikverk-
staden som hon förstod att det
var detta hon ville göra. Här
fanns det ett lugn som passade
Kajsa.
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Änglarna är ett
genomgående tema
i Kajsas keramik. Här
en änglamugg och
ett uppläggningsfat
med spetsmönster.

Storlek ca 3 cm.
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Vill du beställa 
keramik från Kajsa
Greta Keramik kan
du gå in på hennes
hemsida,
www.kajsagreta.se

195:120:315:169:146:-

Är du intresserad av att läsa om medium, änglar, telepati,
andra sidan, meditation och yoga? Då är nära rätt tidning för dig!
– Jag trodde inte att jag var en
kreativ person berättar Kajsa.
Jag tycker om sport och gillar
matte. Det här var något helt
nytt.
Kajsa trivdes från första
dagen. Att få jobba i egen
takt och följa hela skapandeprocessen.
– Jag gör den keramik jag
själv vill ha och hoppas att
även andra ska tycka om
sakerna, säger Kajsa.
Hon har lärt sig lyssna på sig
själv och göra det hon själv
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vill, inte det som andra förväntar sig.
– Jag är faktiskt tacksam för
att jag blev sjuk. Det fick mig
att förstå vad som är viktigt.
Allt inspirerar Kajsa, som
älskar att vistas ute i naturen
med sin häst.
– Jag tycker även om att gå
på loppisar och köpa gamla fat
och spetsdukar som används
som mönster på keramiken.
Drömmen är en egen keramikverkstad kombinerad
med butik. ■
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Du kan även beställa på www.dintidning.se/smycke
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Ja tack! Jag vill prenumerera på 3 nr av
för endast 169:- och får änglahänget i bergkristall utan extra kostnad (ord. pris för paketet 315:-).
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