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Forord 

Det var langt fra kærlighed ved første blik for yogaen og mig. På min første 90 minutters lektion var jeg ved at give op et hav af gange. For 
selvom man kun er 1,60 høj, kan der sagtens være virkelig langt ned til tæerne. Så imens jeg kæmpede for at få min stive krop viklet ind i 
noget, der bare mindede om de mærkværdigheder, som instruktøren så yndefuldt demonstrerede,  svor jeg aldrig mere at byde  mig selv 
noget lignende.  
 
Men jeg var samtidig fascineret og opdagede hele tiden små bidder af min krop, som jeg ikke anede eksistensen af. Vi mærkede hinanden 
på en helt ny måde, min krop og mig. Så jeg vovede mig alligevel hurtigt af sted igen. Og igen. Fordi jeg – trods skepsis og en vis portion 
modvilje - fra allerførste asana og ånding kunne mærke, at yogaen gjorde noget i mig. Og fordi det alt sammen nok føltes urimelig svært og 
fremmedartet, men også utrolig rigtigt og rart. På én og samme tid. 
 
Og stille og roligt blev vi faktisk rigtig gode venner. 
 
Det endte da også med at blive yogaen, der flere år og mange timers praksis senere hjalp mig til at blive gravid, at være gravid, at komme 
nemt igennem to ultrahurtige fødsler og at blive mig selv igen lige så tjept bagefter. Og intet af det er en selvfølge, har livet lært mig.  
 
Det er også blevet yoga, jeg tit tyer til i en travl hverdag, når alt brænder på. Det er yoga, der giver mig en velvære i både krop og hoved, 
som ikke meget andet kan levere på én og samme tid. Så jeg har både stor kærlighed og kæmpe respekt for alt det, yogaen kan og giver. Og 
trods lidt begyndervanskeligheder  og alle de tidspunkter, hvor jeg føler mig præcis lige så usmidig som den allerførste gang, er jeg i dag 
helt overbevist om, at yoga er kommet for at blive i mit liv.  
 
Jeg håber, at du vil få lige så stor glæde og gavn af yogaen, som jeg har haft. Hvad enten det er til hverdagsbrug eller i forbindelse med 
graviditetsønsker eller noget helt tredje.  
 
Rigtig god fornøjelse!  
 
Namaste. 
 
  
Else Marie Lehman 

 



Fertilitetsyoga i praksis 

At dyrke fertilitetsyoga er ikke raketvidenskab. Men som alle andre discipliner har også fertilitetsyogaen nogle grundregler og teknikker, 
du bør kende. Dels for at få det bedste udbytte af din træning, og dels for at du undgår at lave noget, hvor du gør mere skade end gavn.  

 

De væsentligste »færdselsregler« får du her. 

 

 

Mad og drikke 

 

I yogaformer som Astanga og Bikram anbefales det, at du undgår større måltider i 2-4 timer før din yogapraksis, og at du helt stopper med 
at spise 1 time før, du går i gang. Væske drikker man kun op til 1-½ time før praksis. Under afholder man sig helt fra det af hensyn til 
kropstemperaturen, som er med til at maksimere smidigheden, hvis den holdes oppe. Faktisk hverken drikker eller spiser man før tidligst 
½ time efter endt praksis i fx Astanga yoga.  

 

Fertilitetsyogaen går ikke helt så højt op i dette som de mere intense yogaformer. Her er det okay at spise og drikke, som du har behov for. 
Præcis som ved al anden træning. Det betyder, at du roligt kan spise og drikke op til din yogapraksis, som du ville gøre, hvis du skulle i 
svømmehallen eller til spinning. Selvom det er en blid yogaform, vil du dog næppe have lyst til at praktisere på helt fuld mave, inden du 
skal lave hverken foroverbøjninger eller op i Skulderstand. Så planlæg blot dine måltider og spisetider med almindelig sund fornuft. 
Vigtigst på den front er det faktisk bare, at du sørger for at få tilstrækkeligt at spise og drikke i løbet af dagen, både før og efter din praksis. 
Så har du den nødvendige energi og overskud til din yogapraksis og afspænding, når du går i gang med det.  

 

 

Menstruation 

 

I en yogaform som Astanga frarådes det at praktisere under menstruation. Det går især på de såkaldte »op-ned« (eller »omvendte«) 
stillinger, hvor blodet teoretisk kan formodes at løbe »den forkerte vej«.  

 



Yogastillinger, der kan hjælpe fertiliteten på vej 

På de følgende sider finder du beskrivelser af en stribe yogastillinger, 
hvordan de udføres, og hvad du særligt skal være opmærksom på, 
imens du gør det. 

 

Stillingerne er klassiske yogastillinger, som du måske er stødt på i 
andre yogagrene. De har hver især mange gavnlige effekter, både 
fysisk og mentalt. Men vigtigst af alt i sammenhængen her, kan de gøre 
gode ting for dit velbefindende og din fertilitet. 

 

Nogle af stillingerne vil være mere fysisk udfordrende end andre for 
dig. Særligt, hvis du ikke tidligere har dyrket yoga. Vælg altid at 
modificere stillingen til en udgave, hvor du ikke tvinger kroppen til 
noget, der er ubehageligt for den (se lettere modifikationer under hver 
enkelt stilling). Fertilitetsyoga må ikke gøre ondt, være ubehageligt 
eller stresse dig . Gå derfor først videre til den fulde stilling – eller 
modifikationerne for de mere øvede yoginier – når du og din krop er 
parat til det. Og accepter, at der kan være forskel på, hvad din krop kan 
og vil fra dag til dag. 

 



Virabhadrasana er navnet på en kriger, inkarnationen af den 
hinduistiske gud Shiva. 

 

 

Stillingen er bl.a. god, fordi den… 

styrker og strækker dine ben og ankler 

strækker lysken, bryst, lunger og skuldre 

stimulerer organerne i maveregionen 

øger din udholdenhed 

afhjælper rygproblemer 

kan virke terapeutisk på bl.a. knogleskørhed, 
iskiasproblemer og infertilitet 

 

 

Stillingen frarådes, hvis du… 

lider af diarre 

har forhøjet blodtryk 

 

Hvis du har problemer med nakken, skal du ikke dreje hovedet 
og kigge frem over den forreste arm. Kig i stedet lige ud, så 
nakken stadig er i lige forlængelse af rygsøjlen og afstanden 
mellem skulder og øre er den samme på både højre og venstre 
side af kroppen. 

Krigerstillingen (Kriger II)  Warrior Pose II   Virabhadrasana II 



Sådan laver du den: 

 

Start i Bjergstilingen.  

 

På en udånding står eller hopper du ud i en stor bredstående på 
en god meter. Løft armene op, så de er parallelle med gulvet. 
Stræk dem ud til siderne. Lad håndfladerne vende nedad. Gør 
skulderbladene brede. 

Drej den højre fod en smule indad og den venstre fod udad i en 
90 graders vinkel. Hælene skal stå på samme linje. Aktiver 
lårene og drej det venstre lår udad.  

 

På en udånding bøjer du dit venstre knæ. Synk ned, så den 
midterste del af din venstre knæskal er placeret lige over den 
venstre ankel. Venstre skinneben skal være lodret i forhold til 
gulvet. Hvis muligt kommer du helt ned, så låret samtidig er 
parallelt med gulvet. 

Aktiver hele venstre ben og knæområde. Skub højre hæl mod 
gulvet. 

Drej dit hoved mod venstre og kig ud over fingerspidserne på 
den forreste hånd.  

 

Bliv i stillingen i 3-5 rolige åndinger. På en indånding strækker 
du forreste ben, flytter vægten til center, vender fødderne og 
gentager stillingen til den anden side.  

 

Vær opmærksom på… 

 

Hold overkroppen oprejst. Undlad at læne den frem over det forreste 
ben. 

 

Hold overkroppen i center. Føl, at begge sider af overkroppen er lige 
lange, og at du ikke læner dig mere til den ene end den anden. 
Fornem, at dine skuldre er på samme linje som dit bækken. 

 

Forreste knæ må ikke komme for langt frem. Hold det over samme 
fods hæl og ankel. 

 

 

Tip til dig, der er ny på måtten: 

 

Hvis du har svært ved at holde balancen i stillingen, kan du prøve at 
tage en stol eller skammel til hjælp. Placer den tæt på dig, så du kan 
hive sædet ind under dit forreste ben, når du bøjer det og kommer 
ind i stillingen. Har du lange ben, kan du have brug for at lægge 
puder eller andet på den for at få støtten op i en tilstrækkelig højde.  



Baddha betyder bundet. Kona betyder vinkel.  

 

 

Stillingen er bl.a. god, fordi den… 

stimulerer organerne i maveregionen, æggestokkene, nyrerne, 
blærehalskirtlen og blæren 

stimulerer hjertet og forbedrer cirkulationen 

strækker knæ, lysken og inderlår. 

afhjælper træthed, angst og mild depression 

lindrer menstruationssmerter og overgangsalderens symptomer 

kan virke terapeutisk på platfodethed, iskiasproblemer, astma, 
forhøjet blodtryk og infertilitet 

 

 

Stillingen frarådes, hvis du… 

har problemer med dine knæ eller lysken. 

Bundet Vinkel  Bound Angle Pose  Baddha Konasana 
 



Sådan laver du den: 

 

Sid i Pinden med benene strakt frem foran dig.  

 

På en udånding bøjer du knæene og trækker dine hæle så tæt 
mod dit skridt og dit bækken som muligt. 

 

Lad knæene falde ud til siden. Skub fodsålerne imod hinanden.  

 

Tag med et par fingre fat om hver storetå. Hold føddernes 
yderside i underlaget.  

 

Hold dit bækken i en behagelig, neutral position, hvor dit 
skamben og haleben har samme afstand til underlaget. Gør din 
overkrop lang og aktiv hele vejen op. 

 

Bliv gerne i stillingen i op mod 5 minutter. På en indånding 
løfter du knæene op fra underlaget og kommer ud af stillingen.  

 

Fortsæt alternativt direkte ind i Liggende Bundet Vinkel. 

Vær opmærksom på… 

 

At du ikke presser knæene ned. Slap af i lårbenene – så vil knæene 
følge automatisk.  

 

 

Tips til dig, der er ny på måtten 

 

Hvis dine hofter eller lysken er stramme, kan du lægge et foldet 
tæppe eller yogamåtte ind under din ende, så du løfter dit bækken. 

 

Hvis du ikke kan holde om tæerne med fingrene, kan du lægge 
hænderne på hver sin sides ankel eller skinneben. 

 

 

Tip til dig, der er klar til større udfordringer: 

 

Læn din overkrop frem mellem dine knæ. Bøj helt nede fra 
hofteleddet og ikke blot fra taljen. Bøj dine albuer og skub dem mod 
inderlåret eller læggene (ikke knæene). Lad hovedet hvile på 
underlaget foran dig – eller på en yogablok eller kanten af et 
stolesæde, hvis det føles mere behageligt.  



Fertilitetsyoga programmer 

Du kan skrue din fertilitetsyoga praksis sammen, præcis som du lyster. Der er ikke noget rigtigt eller forkert – men for at få et vist flow og 
gøre træningen så behagelig og afslappende som muligt, kan det være en god idé at starte stående og slutte siddende. 

 

Har du brug for inspiration til din praksis, er her nogle forslag til programmer, du også kan vælge at bruge. Der er en lang udgave med 
fuldt program til dage, hvor du har tid og overskud til det. Der er en kort udgave til dage, hvor det kniber med begge dele. Og så er der 
programmet midt imellem de to, som du kan bruge på alle de andre dage, hvor du vil gøre noget godt for din fertilitet – og for resten af dig 
selv i øvrigt.  

 

Programmerne kræver henholdsvis 30, 60 og 90 minutter. 

 

For dig, der er helt eller ret ny til yoga er der et separat program, du kan starte med. Her går vi uden om de mest øvede af stillingerne, så 
dit møde med yogaen ikke bliver for broget eller krævende. Vælg også meget gerne en modificeret udgave af de stillinger, du laver, så du 
hjælper dig selv stille og roligt i gang.  

 

Begynderprogrammet kræver cirka 60 minutter. 

 

 

 



Om forfatteren 

Else Marie Lehman (1973) er uddannet cand.negot. Hun arbejder 
som freelancejournalist og skriver for forskellige fag- og 
livsstilsmagasiner. Er bl.a. forfatter til bøgerne Klar til børn  - guide til 
sundhed og fertilitet (Lindhardt og Ringhof 2009), som bl.a. 
omhandler fertilitetsyoga, og I form på farten (Lindhardt og Ringhof 
2007), der indeholder et stort afsnit om yoga. 

 

Derudover er Else Marie uddannet instruktør i spinning, aerobic, 
BTS BodyPump (Les Mills) og yoga. Hun har lang 
undervisningserfaring, bl.a. fra fitnesskæde SATS.  

 

Else Marie har været igennem to fertilitetsbehandlingsforløb - et 
længere og et kortere. Det var i løbet af det første, at hun lærte 
fertilitetsyogaen at kende.  

 

I dag har Else Marie døtrene Louise (2008) og Laura (2010) med sin 
mand Thomas.  

 

Du kan finde Else Marie på bloggene elsemarielehman.net og 
fertilitetsguiden.dk.   

 

http://www.elsemarielehman.net/
http://www.fertilitetsguiden.dk/


Fertilitetsyoga – kom godt i gang.   
 
 

I denne træningsguide dykker vi dybere ned i den variant af yogaen, som blandt venner kaldes fertilitetsyoga. Vi 
ser på, hvad den egentlig kan, og hvad det er, den gør i kroppen og i hovedet på os. Du får masser af praktiske 
tips til, hvordan du kommer i gang hjemme på stuegulvet - fra valg af  udstyr og påklædning til yogateknik og 
afstemning med din cyklus og eventuelle fertilitetsbehandling. Og så får du en hel bank af yogastillinger, der 
kan gavne din fertilitet og dit generelle velvære. Dem kan du skrue sammen efter humør og behov, eller du kan 
følge et af de programmer, der også er at finde.  
 
Forfatteren har undervist i yoga i en årrække og har selv brugt fertilitetsyogaen i forbindelse med behandling for 
ufrivillig barnløshed. I dag er hun mor til to piger og dyrker stadig yoga både med dem og alene. 
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