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– Yogan och meditationen har 
varit min röda tråd och stöttepelare 
i livet genom många tuffa perioder 
och därför har dessa yogasmycken 
vuxit fram. Jag vill att de ska inspi-
rera andra i svåra stunder att hitta 
sin egna inre kraft, och våga lita på 
den, säger Pia.

Men allt började som sagt för 
trettio år sedan i Indien. 

– Under min tid i Goa såg jag 
varje morgon en kvinna utföra yoga 
så vackert och graciöst på stranden, 
och det väckte min nyfikenhet för 
yoga. En vänlig själ från Armenien 
lärde mig några positioner som jag 
övade på medan jag reste vidare till 
Nepal, Malaysia, Australien, Bali 
och sedan tillbaka till Indien där 
jag bestämde mig för att lära mig 
lite mer om yoga och dess filosofi, 
säger Pia.

På ett ashram
Under en månad bodde Pia på ett 
ashram i Rishikesh, vilket också 
blev startskottet på en ny fas i hen-
nes liv där yogan kom att bli en 
stor del.

– När jag kom hem startade jag 
företaget Om Shanti Silver, började 
designa och tillverka egna smycken 
i bland annat ädelsten samt impor-
tera smycken från konstnärer som 
jag mött under resan i Asien. Jag 

sålde dem sedan vidare till guld-
smedjor, mode- och presentbutiker 
runtom i landet. I början reagerade 
de flesta på namnet, och tyckte att 
det lät lite konstigt och flummigt. 
På den tiden var det ovanligt med 
denna typ av namn, men jag valde 
det med omsorg för att sprida dess 
fredsbudskap ute i världen.

Efter en personlig kris
En stor del av sin arbetstid till-
bringade hon på mässor och besökte 
butiker. Det var stressigt och slitsamt 
och efter en personlig kris kom hon 
fram till att hon ville fördjupa sin 
egen design och sälja smycken som 
betydde något speciellt för henne.

– ’Kärleksknuten’ är det första 
smycket med min egen symbol och 
den är populär än i dag. Det kanske 
låter som en klyscha, men jag tror 
verkligen att man behöver börja 
med kärlek till sig själv innan man 
kan ge till andra och det är det som 
’kärleksknuten’ står för, säger Pia.

För cirka tre år sedan kom det för-
sta asana-smycket. Först ett armband 
med berlocker och sedan örhängen 
och halsband. Syftet är att påminna 
sig själv om yogans budskap eller 
inspirera andra till yogans värld.

– Jag vill att dessa smycken ska 
inspirera till ett mera kärleksfullt 
helhetstänk, som också yogan står 

dukterna. För mig är det viktigt att 
arbeta med silver och inte med något 
oäkta och konstgjort material.

Egna yogaklasser
Pia har fortsatt att yoga genom 
åren och håller idag egna yogaklas-
ser i bland annat Sollentuna där 
hon bor.

Jag har alltid med en mindful-
ness-övning och en kort meditation 
i mina yogaklasser då meditationen 
är den högsta yogan, där man 
kommer mer i kontakt med sin själ, 
säger hon.

för, att komma i kontakt med vårt 
innersta samt få oss att förstå att vi 
alla hör samman. Smyckena kan 
också få oss att ’connecta’ med 
varandra genom igenkänning eller 
skapa nyfikenhet och föra oss sam-
man, menar Pia.

Pia står varje sommar på Stora tor-
get i Visby på Gotland där hon säljer 
sina smycken. Hon brukar även 
delta i medeltidsveckan iklädd med-
eltidskläder säljande sina smycken. 

– Det är många stamkunder som 
återkommer vilket känns roligt då 
det betyder att de är nöjda med pro-

”Jag vill att 
de ska in-
spirera an-
dra i svåra 
stunder att 
hitta sin 
egna inre 
kraft, och 
våga lita på 
den.”

n Om Shanti 
Silver säljer via 
sin webbshop på 
www.omshantisi-
lver.com och via 
återförsäljare som 
Yasuragi, Milles-
gården, Vattuman-
nen, Silverbiten, 
Stjärndistribution, 
Villa Vi, Sattva, 
Hook of Sweden, 
Studio Blå samt 
yogastudios 
runtom i landet.
n Alla smycken är 
nickelfria och hål-
ler livet ut. Priserna 
är från 250 kr.

                 Pia Bohlin

Indienresan knöts 
ihop i en silverknut 
För trettio år sedan åkte Pia Bohlin iväg på  en 
långresa och var borta i två och ett halvt år.  Resan 
blev startskottet till Om Shanti Silver, där hon idag 
säljer sina egendesignade yogasmycken.

Pernilla Cristvall
pernilla@yogafordig.nu
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I samarbete med Vandra.
Läs mer under Events, på:
www.yogafordig.nu. 

17 april - 25 april, 2014
PILGRIMSVANDRING OCH YOGA
Du vandrar på egen hand mellan Sarria och 
Santiago de CompostelaI norra Spanien. Varje 
morgon och kväll yogar vi tillsammans. 

Specialpris till våra prenumeranter!

EL CAMINO DE SANTIAGO 

28 juni - 5 juli, 2014
YINYOGA OCH MINDFULNESS
Följ med oss till södra Portugal och bo på en 
en inbjudande gård med stor yogastudio, 
inbäddat bland frukt- och mandelträd,

Specialpris till våra prenumeranter!

ALGARVE, PORTUGAL

RESOR

I samarbete med InShape Travel. 
Läs mer under Events, på:
www.yogafordig.nu. 

ReSOR


