
Hon välkomnar oss in i sin lilla 
vindsvåning på St Johns Wood 
High Street i norra London. Det 

första som slår mig är hur verkligheten över-
träffar den bild jag har målat upp av Anna. 
Hennes aura är omedelbar, gnistrande och 
intensiv. 
 Anna Hunt kallas den urbana shamanen 
eller ”The Shaman in Stilettos”, vilket också 
är namnet på den självbiografi som anspelar 
på Annas förflutna som kändisjournalist på 
Londons röda mattor. Hon berättar att hon 
faktiskt inte tycker om ordet shaman efter-

ANNA HUNT lämnade 
röda mattan och bytte liv

En shaman i

För tio år sedan hade Anna Hunt en lysande karriär som 
kändisreporter för en av Storbritanniens största dagstidningar. 
Men envisa hälsobekymmer fick henne att ta ett sabbatsår och 
av en slump hamnade hon i Peru. I ett livsavgörande ögonblick 
mötte hon shamanen Maximo Morales. Han blev hennes
vägledare – hon hans lärljunge. Idag är Anna känd som 
”The Shaman in Stilettos” och i mars kommer hon till Sverige!
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som det påminner henne om ”showman” och 
den verklighet där hon befann sig då hon var 
en del av showbusinesshjulet.  
 Anna Hunt refererar hellre till sig själv som 
en healer.
– Men också för att jag känner en djup res-
pekt och ödmjukhet inför att bära denna 
titel, säger Anna Hunt. Det är något som 
tar lång tid att förtjäna. Det är ett livslångt 
lärande.
 Här, i storstadsdjungeln, har hon skapat en 
oas för att heala stressade stadsbor som har 
trampat för snabbt i vardagsmaskineriet. 

– Behovet av helande i västvärlden är 
enormt, säger Anna. Våra själar bokstavligt 
talat skriker i desperation för att hitta en 
mening bortom vardagen, där det ibland 
känns som om allt vi gör är att arbeta för att 
kunna betala hyran, förklarar Anna. 
 Annas arbete kan beskrivas som en form av 
emotionell avgiftning, där hon använder sig 
av enkla tekniker som ger konkreta resultat 
på ett unikt sätt.  
 I denna lägenhet på drygt 60 kvadrat healar 
hon Londonbor varje dag. Men Anna vill 
inte måla upp en gudomlig bild av sig.
– En shaman är ingen gud, ej heller en man 
eller kvinna med övernaturliga krafter, utan 
en person som besitter en speciell styrka som 
betyder att han eller hon kan se och lösa upp 
negativa energier. Men en person som annars 
lever ett ordinärt liv, mitt ibland alla andra.

Studera gammal läkekonst
Historien om Anna är nästan för otrolig 
för att vara sann. Emotionellt utbränd och 
plågad av en stressrelaterad magsjukdom 
bestämde hon sig för att ta ett sabbatsår från 
arbetet som kändisreporter på den brittiska 
tidningsjätten The Mail on Sunday. Trots att 
hon utåt sett levde ”det perfekta livet’”, mådde 
hon dåligt inombords.  
 Hon tog 2003 ett sabbatsår och reste till 
Peru där hon träffade Maximo Morales, en 
karismatisk och vacker peruansk shaman. 
Han erbjöd henne en unik livschans att bli 
hans lärling och studera de gamla läkekon-
sterna som endast spritts muntligt under 
strikt sekretess från shaman till shaman i 
tusentals år.
– Jag älskade mitt tidningsjobb och min 
glamorösa livsstil. Jag spenderade tusentals 
pund på nya klänningar och högklackade 
skor. Jag hade en snygg och välbärgad pojk-
vän och jag njöt av att befinna mig i ramplju-
set, berättar Anna.
 Men på läkares ordination tvingades Anna 
motvilligt att dra i handbromsen. 
 Att valet föll på att åka till Peru var egent-
ligen en slump. Efter ett avslutat yogapass 
plockade Anna åt sig en broschyr om rekrea-
tionsresor. 
 Men det hon trodde skulle bli en gruppresa 
till Peru, slutade med att hon var den enda 
som anmält sig och hon reste med guiden 
som enda sällskap. Det var också guiden som 
föreslog att en shaman kunde vara lösningen 
på Annas hälsoproblem.
– Min bild av en shaman var en munk i ett 
höftskynke som bodde ensam i en grotta och 
mediterade. Min inställning till alternativa 
livsstilar var cynisk och jag trodde inte ett 

dugg på att en shaman skulle kunna hjälpa 
mig, berättar Anna.
 Men shamanen visade sig vara en arkeolog 
som talade sex språk, en framgångsrik affärs-
man i eleganta märkeskläder. Dessutom 
råkade han vara en av de snyggaste män 
Anna Hunt någonsin hade träffat. Redan vid 
första anblicken fanns en elektricitet mellan 
dem som inte gick att bortse från. 
 Maximo Morales började genast prata om 
det shamanska öde som väntade henne, 
något som Anna inledningsvis ignorerade. 
– Men inom loppet av bara några veckor 
hade Maximo lyckats bota mina hälsopro-
blem med hjälp av en rad tekniker som för-
bryllade mitt förnuft, berättar Anna. 
– Det var dock först när jag fick reda på att 
han aldrig bett någon att studera tillsammans 
med honom förut, som jag började ta honom 
på allvar.

stiletter
Det här är Anna:
Ålder: 39 år.
Familj: Pojkvän.
Bor: I London.
Yrke: Shaman och författare.
Bakgrund i korthet: Magisterexamen 
i modern historia vid Cambridge 
University, därefter kändisreporter 
för en av Storbritanniens största 
dagstidningar. Under ett sabbatsår 
i Peru fick hon erbjudandet att bli 
lärjunge till shamanen Maximo 
Morales.
Bok: 2012 utkom självbiografin ”The 
Shaman in Stilettos” utgiven på 
Penguin förlag.
Motto i livet: “Magic is Nature 
uninterrupted’”, “The most beautiful 
thing we can experience is the 
mysterious”, “He to whom the emotion 
is a stranger is as good as dead”.
Förebilder: ”Barn, mina mentorer och 
framför allt Maximo Morales”. 
Hemsida: annahunt.com
Facebook: TheShamanInStilettos

Anna Hunts 
författarträff 
VAD? Anna läser ur sin bok, svarar på 
frågor och guidar publiken genom en 
shamansk övning/upplevelse.
 
NÄR? Torsdagen den 27 mars, kl 18.
 
VAR? Vattumannen, Drottninggatan 
83 i Stockholm.
 
HUR? Gratis inträde – det är bara att 
dyka upp!

MER INFO: vattumannen.se 
 
 
Annas shamanska 
workshop
VAD? Anna kommer att leda gruppen 
genom helande shamanska tekniker 
med hjälp av kristaller, ljud, visualise-
ring och energiarbete. En känslomässig 
detox för att återupptäcka din vitalitet 
och återansluta till din inre frid.
 
NÄR? Lördag och/eller söndag, 
29–30 mars, kl 10.30–16.30.
 
VAR: Heart & Hand, Allhelgonagatan 5 
(över gården) på Södermalm i Stock-
holm. T-bana Skanstull.
 
HUR? Måste bokas i förväg genom att 
kontakta sofiahagberg@yahoo.co.uk
 
KOSTNAD: £145 för 1 dag, £260 för 
båda dagarna – mer information om 
betalning får du av Sofia Hagberg när 
du bokar!

MER INFO: heartandhand.se 
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Mer 
läsning på 

nätet! Möt Sofia Hag-
berg som blivit 

hjälpt av Anna Hunt 
och som tar Anna till Sverige!

 Det var inte förrän Anna kom tillbaka till 
London som hon bestämde sig för att tacka 
ja till den inbjudan hon fått in i den shaman-
ska världen. Trots att hennes dåvarande 
pojkvän, vänner och familj förtvivlat försökte 
att få henne på andra tankar. 

Självständighet och tålamod
Väl tillbaka i Peru var vägen kantad med 
prövningar. Under långa perioder var Max-
imo bortrest för att sedan dyka upp oanmäld. 
 Men istället för att vänta på honom började 
Anna intervjua inte mindre än fyrtio shama-
ner. Driven av en journalistisk nyfikenhet 
började hon lägga ett shamanskt pussel och 
ju mer hon lärde sig, desto mer fascinerad 
blev hon. 
 Tack vare sin envishet vann Anna till sist 
Maximos respekt och han började undervisa 
Anna på riktigt.
– För Maximo var detta ett test för att se hur 
mycket jag faktiskt ville lära mig. Självstän-
dighet och tålamod är nödvändiga kvalitéer 
för att kunna nå målet. 
– Att vara shaman-lärling är inget lätt upp-
drag, understryker Anna.
 Sex månader senare återvände Anna till 
London. Sakta men säkert började hon eta-
blera sig. 
 Anna har inte marknadsfört sig. Trots sin
bakgrund som journalist och därmed till-
gång till pr-kontakter, valde hon att inte 
använda dessa. 
 Enligt shamansk traditionen är det från 
mun till mun som rekommendationer sprids, 
så har det gått till även för Anna. Men det var 
inte förrän hennes självbiografi blev utgiven 
på välrenommerade förlaget Penguin förra 
året, som det stora genombrottet kom. Då 
vann hon respekt även hos de mest tvivlande 
i sin omgivning.

– Intresset för shamansk healing växer, det 
är en mycket kraftfull behandlingsform som 
arbetar på djupet av alla upplevda yttre till-
stånd, säger Anna. Begränsande mönster och 
beteenden kan lösas upp, för att du ska få till-
gång till din själs högre vision och kraft. 
– Jag arbetar med den fysiska kroppen och 
energifältet runtomkring, för att lösa upp 
blockeringar, transformera tung energi och 
skapa ett fritt flöde av livsenergi. 
 Shamaner ser energi genom att använda en
rad tekniker. Med hjälp av växter, örter, visu-
alisering, ljud och kristaller kan de påverka 
olika energier i vår kropp att röra på sig.
– Detta är vad vi kallar för energiarbete, för-
klarar Anna.

Föreläser för Greenpeace
Vad hände då mellan Maximo och Anna? 
Spänningen mellan dem resulterade i en 
magisk affär som snabbt ebbade ut. Istället 
utvecklades en mycket speciell vänskap och 
idag är Maximo en av de människor Anna 
ser upp till allra mest.
 Numera reser Anna Hunt runt i världen 
och leder kurser och retreats och föreläser 
för internationella företag så som Green-
peace.  Varje år tillbringar hon en månad i 
Peru, där hon blir undervisad av sin mentor, 
Maximo Morales. 
 I mars kommer hon på besök till Stockholm 
där hon för första gången möter en svensk 
publik. Anna kommer att varva praktiska 
övningar med att berätta om sitt arbete som 
shaman i den brittiska huvudstaden.
 En naturlig fråga är förstås om Anna själv 
en dag kommer att ta sig an en lärling. 
– Ja, svarar hon utan tvekan. Så lyder tradi-
tionen och när tiden är mogen kommer jag 
att möta min utvalda, någon som har ett stort 
tålamod och är villig att jobba hårt.             

1. Att leva i symbios med naturen – att försöka spendera så 
mycket tid som möjligt i naturen är förmodligen det viktigaste vi 
kan göra för vår hälsa – fysiskt, mentalt och känslomässigt .

2. Einstein sa: ”Allt är energi – från en växt till ett djur till en tanke 
och en känsla – allt är energi och rörligt ljus . Detta, är enligt 
Einstein, den enda sanningen. Detta är inte filosofi, utan fysik. 
Einsteins ord ger vetenskaplig trovärdighet till det som shamaner 
har känt till och trott på i tusentals år. 

3. Att flytta energi förändrar livet. En shaman gör just detta. 
En shaman är en man, eller kvinna, med en förmåga att se dessa 
energier  – i form av sju shakran – och kan således flytta dessa  
med hjälp av olika tekniker såsom  visualisering, medicinalväxter, 
akupressur, ljud , kristaller och därmed förändra uppfattningar 
med hjälp av mental disciplin.

4. Att förflytta energier är vad shamaner kallar för emotionell 
avgiftning,  något som kan förändra vårt fysiska, mentala och 
känslomässiga välbefinnande på ett djupgående plan. Detta i sin 
tur leder till att vi kan uppnå en större tillfredställelse i våra liv och 
därmed nå vår fulla potential.

5. En shaman är inte en guru som lever frånskilt från resten av 
omvärlden och spenderar dagarna genom att meditera på en 
bergstopp. Han eller hon har oftast även ett så kallat ”vanligt” jobb 
och lever ett ”vanligt” familjeliv som i mitt fall är författare och jour-
nalist, och arbetar sedan deltid som shaman/helare. På så vis har 
hon eller han en fot i en vardera värld – en i den moderna världen 
med dess vardagliga utmaningar som gör att hon eller han är inför-
stådd med dess påfrestningar. Den andra foten står djupt rotad i 
den shamanska världen. Detta är vad som gör honom eller henne 
unik.

Annas 5 viktigaste punkter inom shamanism:

q
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Kan Anna ta bort 
blockeringar?

Reportern 
EMELIE 
testar en 

behandling

et är en torsdagkväll i november 
och jag befinner mig åter på St 

Johns Wood High Street. Det har 
gått några veckor sedan mitt möte med 
Anna Hunt.  Jag är fylld av förväntan, en 
ängslig sådan. Jag vet inte vad som kommer 
att ske de närmaste timmarna. När jag ringer 
på dörrklockan känns mina ben lika skakiga 
som på min första skoldag.
 Vi sätter oss ner. Jag berättar i korthet min 
hälsohistorik. Jag bestämmer mig till sist för 
att vi ska fokusera på så kallat energiarbete, 
det vill säga en guidad meditation med fokus 
på visualisering, ljud och kristaller. För-
hoppningen är att lösa upp de emotionella 
blockeringar jag har besvärats av under en 
längre tid.
 Anna ber mig välja ut de kristaller jag vill 
använda under behandlingen.
– Ta de som tilltalar dina sinnen, färg eller 
form, du kan aldrig välja fel, säger Anna.
 Jag smörjer in mina händer med så kall-
lat Floridavatten, som påstås ha en läkande 
effekt. 
Jag lägger mig ner på en tunn madrass och 
får kuddar att lägga under huvudet och 
benen. Jag blir ombedd att inhalera ört-
vattnet i mina händer tre gånger, det doftar 
kryddstarkt och gott.

– Ta sju djupa andetag och slut dina ögon, 
säger Anna.
 Därmed tar min inre resa sin början. Anna 
talar med lugnande stämma och ber mig 
hitta en plats, en trädgård där jag trivs och 
som jag kanske redan känner till. Hon ber 
mig sedan placera kristallerna där jag känner 
att jag vill ha dem och jag väljer att hålla dem 
i händerna. Anna lägger ytterligare en kristall 
på bröstkorgen, sedan en på pannan.
 Plötsligt slungas jag tillbaka till min barn-
dom – jag är tillbaka i mina föräldrars som-
marstuga och vandrar planlöst runt i den 
vildvuxna trädgården, men jag hittar inte 
ut. Anna frågar mig om jag kan se utgången, 
hon ber mig att följa ljuset. 
 Jag kallsvettas och mina ben börjar domna, 
det är en egendomlig känsla som jag aldrig 
tidigare har upplevt.  Jag känner en djup frus-
tration över att inte hitta den stig som jag vet 
leder ut.
 Väl framme vid utgången leder stigen ner 
mot havet, till stranden jag älskade som barn. 
Jag går ut på bryggan. Allt sker under Annas 
lugnande guidning, när som helst kan jag 
avbryta för att berätta vad jag ser, om jag kän-
ner behov av att dela med mig. 
 Nu ber Anna mig att ta ett steg ut i vattnet. 
Mina ben känns fortfarande som om de vore 

förlamande, samtidigt skakar mina knän och 
mina armar skakar så häftigt att jag nästan 
tappar kristallerna jag håller i händerna. 
 Tårarna kommer. Det är ingen vanlig gråt, 
det känns som en djup sorg som jag inte kan
sätta fingret på. Jag känner mig frusen, jag 
huttrar. För Anna beskriver jag rädslan jag 
känner. Hon försäkrar att det är en normal 
reaktion, att jag ska låta det ta den tid det tar. 
 Spänningen i mina ben börjar så småning-
om lösas upp, till slut vågar jag ta steget ut i 
vattnet. När jag sedan hittar tillbaka till min 
trädgård, min barndoms trädgård, känns det 
som om jag har varit borta länge. Fast det i 
själva verket handlar det bara om en timme. 
Jag känner en märkvärdig lättnad, men sam-
tidig en känsla av vemod.
 När jag vaknar är jag otroligt ödmjuk inför 
det jag just upplevt och den kraft Anna Hunt 
besitter.
– Det bor en stark ängslan därinne, säger 
Anna och pekar på min bröstkorg. 
 Anna tittar på mig med intensiv blick och 
fortsätter:
 – Men det känns lättare nu, någonting har 
släppt.
 När jag sitter på tunnelbanan hem känns 
omvärlden lite annorlunda. Jag känner mig 
sprickfärdig, jag vill dela med mig av det jag 
upplevt. Den natten sover jag djupt. 
 Nästa morgon vaknar med en märklig 
känsla av att jag lämnade något bakom mig, 
där på St Johns Wood High Street. Några 
veckor senare känns upplevelsen nästintill 
drömlik. Jag är full av förundrad och tacksam 
över det som hände i det där rummet.
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