Forberedelse til fødselen
Yoga for gravide

Hilsen til naturen
Denne stillingen åpner og avspenner
bekkenbunnen, er god for blodgjennomstrømningen i underlivet og hjelper mot
forstoppelse

Innledning
Dette heftet er et supplement til
yogakurs for gravide på Yggdrasil Yogaskole
hvor yogaøvelser og teknikker har blitt
gjennomgått og praktisert over flere uker.
En dag har blitt satt av til fødselsgjennomgang og da går vi igjennom fødselens
forskjellige faser og trekker frem de
forskjellige yogateknikker som kan
benyttes i forbindelse med selve
fødselen.
En fødsel er noe naturlig og hver eneste
fødsel er forskjellig. Hva du rent faktisk får
bruk for under fødselen kan du ikke vite på
forhånd.
På kurset har vi gjennomgått et spekter av øvelser som
for mange har vist seg å være nyttige. Den beste forberedelse
er å være klar for å møte fødselen og de naturlige prosesser
som settes i gang i kroppen med trygghet og åpenhet.

Tips til partneren
• være rolig og følsom
• gi psykisk støtte
• hjelpe med å spenne av,
fjerne angstfaktorer,
dempe lys, dusj,
ordne puter, saccosekk,
musikk, gå en tur, noe å
drikke, varmeflaske
• foreslå stillingsskifte,
• gi massasje

• ikke mase
• være forberedt på å
skifte ”opplegg” hvis
omstendighetene krever det
• kvinnen kan være i sin
egen verden og vanskelig
å tolke – noen ønsker
plutselig å være helt
for seg selv – dette må
respekteres
• minne om en evt. ønskeliste

Fødselsforberedelse
Husk på
• Fødsel er hardt arbeid
• Ting tar tid
• Tilstedeværelse i kroppen – ikke distanser deg fra livets viktigste oppgave.
Vær tilstede i øyeblikket – meditasjonslignende
• Ha tillit til at det skal gå bra – stole på kroppen din
og tro på at du klarer å føde
• Kroppen er i stand til å føde
– det er hodet/ tankene/tvilen som
stopper fødeprosessen
• Slippe tankene – hoppe utfor stupet
• Gi deg hen til fødselen og livet
• Mannen er en fantastisk støttespiller
• Fysiske fødselssmerter er ikke farlig, ikke sykdom
• Smerte kan bli en fysisk nytelse fordi det er uttrykk for en kraft
• Endorfiner frigjøres lettere ved dyp pust og ro
Ytre omstendigheter som påvirker fødselsopplevelsen
• Trygg atmosfære – god tid
• Medbestemmelse, bli tatt på alvor
• God informasjon
• Godt samarbeid
• At noen er der
Pusteøvelser - når bruke hvilke metoder?
• Spontan pust:
I møte med sammentrekninger i åpningsfasen
Mellom sammentrekninger i overgangsfasen
• Dype pust:
Fin når sammentrekningene er mer intense;
fokus på åpning av bekkenbunnen, utpust gjennom munn eller nese
• Meditativ pust:
Fin i møte med sammentrekningene gjennom hele fødselsforløpet
• Pesepust:
I overgangsfasene når veene er på det aller mest intense
/ om nødvendig holde igjen

Fødselsforløpet
En fødsel er en naturlig biologisk prosess. Aktiv fødsel betyr at kvinnen går,
står, sitter på huk, på kne, ligger – kort sagt – beveger kroppen fritt for å
finne de til en hver tid mest hensiktsmessige stillinger i fødselen. Stoler på
egen evne til å føde. Lytter til kroppen, følger instinkt og selv styrer fødselen.
Noen kvinner vet instinktivt hva de vil gjøre og hva som er rett, andre må bli
gjort oppmerksom på muligheten underveis. Det er ingen stillinger som er
”de rette”. Det kan være godt å være i en oppreist stilling under første del
av åpningsfasen, stå gå eller lene seg mot noe eller noen. Bevegelse og
variasjon av forskjellige stillinger er viktigere enn en spesiell fødestilling.
Det er viktig å trene på å spenne av i hele kroppen, spesielt kjeve, skuldre og
hender.
• En naturlig prosess settes i gang.
• Det handler om å gi seg hen til kreftene i kroppen heller enn å prestere noe.
• Gi slipp på kontrollen og la kroppen gjøre det som skal gjøres.

Åpningsfasen

Regelmessige sammentrekninger med 5-10 minutters mellomrom
• Viktig å kose seg i begynnelsen. Ikke begynn for tidlig med det
du har lært om pust.
• Man kan veksle mellom å være på knærne, på alle fire;
bevege seg og hvile.
• Katten, logre, rotere, frosken, naturstilling
• Bevege bekkenet, fra side til side, rundt i sirkler
eller riste litt opp og ned mens man står på tå.
• Hvile i en god stilling, f eks i saccosekken, lene seg
mot den eller ligge på siden.
• Helt frem til man skal presse barnet ut kan man bevege seg.
• Litt ut i åpningsfasen når sammentrekningene øker i styrke
kan man bruke dype pust.
• Konsentrer deg om å møte sammentrekningene. Ta i mot
dem med all din interesse. Vær tilstede i kroppen og i øyeblikket.
• Konsentrasjon på den spontane pusten kan gi en fin avspenning
dersom du blir sliten.
• Den meditative pusten kan du bruke etter hvert. Denne kan også brukes
med konsentrasjon og innlevelse; styrke og energi på innpust, og avspenning
– jeg gir meg hen til fødselen på utpust.

Overgangsfasen

Fammentrekningene kommer ofte tettere og er mer kraftfulle.
• Pesepusten kan være til stor hjelp. Man kobler mellomgulvet fra slik at
livmoren kan gjøre jobben sin uforstyrret.
• Den meditative pusten kan også brukes her

Forløsningsfasen

Fra livmorhalsen er helt åpen -10 cm - til barnet blir født.
• Trykketrangen utløses når riene skyver barnet nærmere utgangen.
Her kommer pressriene og man presser aktivt med.
• Dersom hodet er stort eller presseriene veldige kraftige kan man holde igjen ved
å bruke pesepusten – å ”puste over” en ri. I pausene, spontan eller meditativ pust.

Etterbyrdsfasen

Morkaka støtes ut. Livmoren trekker seg sammen

Fordeler med oppreiste stillinger:
• bedre ri-aktivitet (intensitet,
regelmessighet og frekvens)
• tyngdekraften hjelper livmorkreftene, presser barnet nedover
og stimulerer til at åpningen blir
større.
• bedre blodsirkulasjon i morkaka
• hjelp av mellomgulv og magemuskler
• gir bedre avspenning mellom riene
• gir større åpning og
bevegelsesmulighet i bekkenet

• mindre stress og smerteopplevelse
• mindre behov for klipping,
mindre rifter
• bedre tilstand hos den nyfødte
• kvinnen føler at hun yter mer i
fødselen
Ved å føde liggende jobber du mot
tyngdekraften og du får mindre
bekkenåpning. Du må bruke
uhensiktsmessig mye krefter på å løfte
deg opp og presse barnet ut.

Trippel DVD med yogaprogram, avspenninger
og meditasjoner

Bok om yoga for gravide

Lotus futonmatte

Utvalg av treningsmatter

Cd med instruksjoner
i yoga for gravide

Lotus zabutonmatte og
Lotus rondopute

Lotus sylinderpute

Lotus meditasjonsputer

Besøk nettbutikken for
bestilling og priser, eller
kom innom yogabutikken
i Motzfeldts gate 26

Tlf: 22 68 95 00 - Mail: epost@yogakurs.no

