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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 
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Indledning 

Mange af os har svært ved at få børn. Måske, fordi vi er blevet udsat for hormonforstyrrende stoffer igennem vores opvækst. Måske, fordi 
vi har en usund levevis med for mange cigaretter, genstande eller kilo på sidebenene. Måske alt for meget stress og junkfood og for lidt 
motion og tid til at pleje og passe på os selv. Måske er vi arveligt disponeret i en uheldig retning. Måske er vores partner. Eller måske er vi 
bare kommet sent i gang med familiestiftelsen, så vores reproduktionsapparat for længst har toppet.  

 

Vi er ikke selv herre over det hele. Men en lang række faktorer kan vi heldigvis selv præge i en positiv retning. Det er fx muligt at gå uden 
om en del af de hormonforstyrrende stoffer ved at vælge »rene(re« produkter og fødevarer. Det er muligt at kvitte smøgerne, skære ned på 
branderterne og de dårlige kalorier og at gå – eller måske ligefrem løbe – en god tur indimellem.  

 

Og alle kan dyrke yoga - yoga, som er godt for rigtig meget, også for fertiliteten. 

 

På de kommende sider får du en lille smagsprøve på den variant af yogaen, som blandt venner kaldes fertilitetsyoga. Får du lyst til at 
dykke dybere ned i den, kan du senere kaste dig over Fertilitetsyoga – kom godt i gang. Her går vi langt mere i dyben med alt, der 
vedrører fertilitetsyoga. Du får praktiske tips til, hvordan du kommer i gang hjemme på stuegulvet - fra godt udstyr og påklædning til 
generel yogateknik og afstemning med din cyklus og eventuelle fertilitetsbehandling. Du får en hel bank af yogastillinger, der kan gavne 
din fertilitet og dit velvære, at arbejde videre med. Og du får flere færdige programmer at gå om bord i. 
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Om yoga og fertilitet 

Du kan ikke blive gravid af at dyrke yoga. Men yoga kan gøre din krop klar til lettere at kunne blive gravid og til bedre at være det.  

Yoga har nemlig en enestående evne til at gøre din krop og dit hoved glad og veltilpas. Yoga kan hjælpe dig af med både fysiske og 
mentale spændinger og stress. Yoga kan give dig ro i krop og sjæl. Og yoga kan hjælpe dig til at balancere hormonerne og til at få god 
energi og blodgennemstrømning i hele kroppen, også underlivet og dine reproduktive dele.  

 

Endelig giver yoga dig end bedre forståelse og fornemmelse for din krop, som kan gavne dig både her og nu og senere under en graviditet 
og fødsel.  

 
Yogaens væsentligste fordele for fertiliteten 
 

Øger gennemstrømningen af blod og energi til hele 
kroppen, også underlivet og organerne (også de 
reproduktive) i det. 
Forbedrer kroppens hormonbalance 
Reducerer spændinger i både krop og hoved 
Reducerer stress 
Giver ro og balance i kroppen og i hovedet 
Giver dig øget fysisk og mental styrke 
Gør dit humør og dit velbefindende – også både fysisk og 
mentalt – meget bedre 
Lærer dig at lytte til din krop og forstå den bedre 
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