
I 
løbet af de sidste årtier har vi oplevet et samfund, der på 
en eller anden måde udfordrer vores egen sande natur og 
dybeste essens. Vi søger eksperternes svar i forståelsen af, 
hvad der er galt, og hvad vi skal gøre f.eks. i forbindelse 
med sundhed og graviditet. Men den kvindelige krop er 
allerede fyldt med stor viden og visdom. Kvinder er kreativt 

skabende og omsorgsfulde væsener, og mange har en dyb læng-
sel efter at komme tilbage til sig selv. Netop det er en del af filo-
sofien bag graviditetsyogauddannelsen ’The Mother’s Journey’.
Theresa Hessellund og Christina Præstkær, der begge under-
viser i Kundalini Yoga, oplever i stadig stigende grad at møde 
kvinder og mødre, der har et ønske om at kunne fordybe sig 
i både graviditeten og moderskabet. Så da de fik kendskab til 
’The Mother’s Journey’, tænkte de straks, at den uddannelse 
ville de have til Danmark. ”Vi oplever, at kvinder gerne vil tage 
endnu mere ansvar for deres liv – at de ønsker at lytte til deres 
indre visdom og følge deres intuition. Færdigheder, som vi alle 
besidder, men som er blevet glemt i travlhed og hektiske hver-
dage. Derfor er det vigtigt for os i vores arbejde med kvinder 
at blive endnu bedre til at styrke dem på deres individuelle rejse 
ind i graviditet og moderskabet, og det kan vi med redskaberne 
fra ’The Mother’s Journey’,” siger Christina Præstkær.

`The Mother‘s Journey` blev skabt i 2009 i England af jorde-
mødrene Elena O‘Keeffe og Satya Kaur og sexterapeut Caro-
lyn Cowan ud fra den filosofi, at man kan styrke kvinder under 
undfangelse, graviditet og fødsel og i den efterfølgende post-
natale periode ved at udstyre dem med de relevante redskaber, 
herunder yoga.   ”Vi har haft stor gavn af al den viden, som 
Kundalini Yogaen generelt tilbyder,” fortæller Theresa Hessel-
lund. ”Nu glæder vi os til at blive mere specialiserede inden 
for graviditet, både i forhold til det terapeutiske arbejde og i 
forhold til at kunne undervise andre i det. Vi glæder os umå-
deligt til at kunne bringe den til vores danske/skandinaviske 
yogascene i 2019, og vi håber, at uddannelsen vil tiltrække en 
bred vifte af yogalærere, terapeuter, jordemødre og doulaer og 
andre, der arbejder med kvinder og kommende mødre.”

Uddannelsen, der næste år kan fejre 10-års jubilæum, har kørt 
med stor succes i UK, Portugal, Schweitz, Spanien og Chile. 
Uddannelsen på 80 timer strækker sig over fem moduler, og 
den begynder i april på Østerbro i København. Undervisnin-
gen bliver forestået af stifterne af `The Mother‘s Journey‘, 
Elena O`Keefee, Carolyn Cowan, og Satya Kaur, med Elena 
O´Keeffe som Lead Teacher Trainer.

„Kvinder er kreativt skabende
og omsorgsfulde væsener,

og mange har en dyb længsel
efter at komme tilbage til sig selv.“ 

Graviditet, fødsel og moderskab er en særlig oplevelse.
At mærke et lille, nyt liv vokse indeni sig og se sin egen krop 

orandre sig dag for dag til det at blive mor til et nyt menneske spiller på
alle følelsesregistre. Graviditetsyogauddannelsen ’The Mother‘s Journey’

sætter fokus på den bevidste fødsel og det bevidste moderskab ved at
bringe et spirituelt aspekt til det at føde en sjæl ind i denne verden.

Nu kommer uddannelsen til Danmark.

Ny graviditets-
yogauddaNNelse

i daNmark
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� the mother’s 
JourNey�
`The Mother’s Journey´ graviditetsyogauddan-
nelse er et unikt program for kvinder, der ønsker 
at undervise i graviditetsyoga, for mødre, der 
ønsker at opleve en bevidst fødsel, for sund-
hedspersonale, der ønsker at udvide deres 
bevidsthed og værktøjer, og for mødre af alle 
seksuelle overbevisninger, der ønsker at lære 
mere om den proces, som deres ønske trækker 
dem mod. Det er også en bevidsthedsproces for 
kvinder, der frygter graviditets- og fødselspro-
cessen, og som ønsker at bevæge sig gennem 
deres personlige blokeringer og angst. Baseret 
på Yogi Bhajan‘s Kundalini Yoga-undervisning 
er træningen en grundig undersøgelse af ferti- 
litetsprocessen, graviditeten og fødsel set fra et 
gammelt, yogisk perspektiv. `The Mother’s Journey´ 
beskæftiger sig med de kvindelige erfaringer helt 
fra befrugtningstidspunktet til det at tage vare 
på sig selv og barnet i graviditeten, under føds-
len, efter fødslen og op til et år efter fødslen.

de fem moduler 

 
`The Mother’s Journey´ består af fem moduler. Du kan tage 
enkelte moduler, men hvis man ønsker en certificering med 
mulighed for at undervise i graviditetsyoga efterfølgende, er 
alle fem moduler obligatoriske. Til inspiration får du her en 
kort beskrivelse af de enkelte moduler.

modul 1. PåBegYnDelse af reJsen 
Vi udforsker bevidste relationer: seksualitet og dens udtryk, 
månens cyklus, frugtbarhed, livsstil, bevidst forestilling, in-
karnation, en mors bøn og sjælens rejse. Temaerne er også, 
hvordan man frigiver sorg, skyld og skam omkring abort og 
tidligere tab. sund kost, yoga og meditation er gennemgående.

modul 2. Yoga i graViDiTeTen 
Vi fokuserer på, hvordan moderens bevidsthed og behov 
ændres i de tre trimestre, herunder hvordan kroppen ændrer 
sig. Vi arbejder med de følelser, der opstår, forståelse af 
svangerskabsskader, og hvordan disse har indflydelse på det 
ufødte barn. seksuelle relationer, sund kost til den gravide 
mor, behandling af mindre lidelser med urter og homøopati, 
chanting, dans og Kundalini Yoga Kriyas-stillinger og deres 
alternativer, mantras og meditationsteknikker.

modul 3. Veernes DYnaMiK 
Vi har fokus på forberedelse til fødslen som en indvielse 
samt ceremoni og ritualer og støtte til moderen. Vi arbejder 
med ændrede bevidsthedstilstande for at understøtte pro-
cessen med veer og få det bedste ud af den. Meditationer vil 
hjælpe med at stole på kroppen, arbejde med endorfiner og 
dopamin. Vi gennemgår de bedste stillinger til veer og fødsel.

modul 4. PosT-naTal-fasen 
Moderens indvielse og de første 40 dage med tilknytning 
til den nyfødte er omdrejningspunktet. få mest muligt ud 
af den støtte, der tilbydes til de udfordringer, som moderen 
står overfor. støttende måder at spise og drikke på under 
amning. gendannende styrke til kroppen, herunder hvilke 
øvelser og hvornår. Vi dykker ned i de humørsvingninger og 
lurende depressioner, herunder faresymboler, der kan opstå 
hos nybagte mødre.

modul 5. ledelse og kvindefrigørelse. 
Vi fokuserer på, hvem vi virkelig er individuelt, hvad vi blokerer 
for, hvad vi bærer, der ikke længere tjener os, udforskning af 
intimitet, vrede, frygt og skyggearbejde. Du skaber selv din 
virkelighed – kan du ikke lide den, skal du ændre den. Vi ar- 
bejder med menstruationsmeditationsteknikker, hvordan man 
kører klasser kun for kvinder og at være en rollemodel for andre. 

reducér stress 
Mange kvinder oplever stress under en graviditet, fordi kroppen ændrer sig 
både fysisk og hormonelt. Her får du 25 råd til at reducere stress under 
graviditet. rådene kan gavne alle, der oplever stress.

1. miNut åNdedrættet
sid behageligt, gerne med lukkede øjne. Ånd ind i 20 sek., hold vejret 
i 20 sek. og ånd ud i 20 sek. fokus på åndedrættet og dets længde 
giver ro og øger iltniveauerne i kroppen.

2. reducér dit koffeiNiNdtag
koffein komprimerer blodkarrene i kroppen og sætter os i en tilstand 
af stress. drik koffeinfri i stedet, hvis du har brug for kaffe.

3. sov miNimum otte timer hver Nat 
en god, lang søvn giver kroppen tid til at restituere og forny sig.

4. motioNér fem gaNge om ugeN
svømning, gåture og yoga er gode muligheder. Motion vil hæve dit hor-
monniveau, og en god kondition giver en følelse af indre styrke.

5. spis let om afteNeN og helst tre timer før seNgetid
at spise sent om aftenen er tungt for kroppen under søvn.

6. griN så meget som muligt. 
find evt. sjove klip på youtube som inspiration.

7. massér diNe fødder regelmæssigt
dette giver dig en god jordforbindelse. brug gerne en let olie, og er 
det ikke muligt, så er det også fint at massere, mens du har sokker 
på. brug et let pres for at bringe energien ind i kroppen.

8. tag et bad som det første om morgeNeN
det skaber en følelse af ro, udrenser systemet og opløfter dig.

9. uNdgå at se eller læse Nyheder
at se nyheder generelt forhøjer vores stresshormoner og kan re-
sultere i søvn af dårlig kvalitet.

10. tag et karbad med et par laveNdeldråber i
hver afteN lige iNdeN seNgetid
dette vil afspænde hele din krop og bidrage til en afslappende søvn.

11. brug dit iNdre smil
forestil dig, at alle organer i din krop smiler. se dem for dig – smilende 
– ét efter ét.

12. fokusér på et maNtra, Når det bliver svært
gentag for dig selv: ´wah Hey guru´. det betyder ’ekstase gennem 
bevidsthed’.

13. flyt diN opmærksomhed til Nuet
alt er altid fint lige nu. det er tanker om fremtiden (eller fortiden), 
der skaber det indre drama.

14. brug et maNtra for at falde i søvN igeN
brug et mantra eller en bøn til at stoppe tankemylder om natten. 
overgiv din stress til hvilken som helst højere magt, du tror på, og gen-
tag mantraet/bønnen i tankerne, indtil du falder i søvn.

15. drik et glas vaNd 
Mens du drikker et glas vand, kan du give slip på følelsesmæssige 
spændinger.

16. det køleNde åNdedræt
rul din tunge som et sugerør. tag en lang, dyb indånding gennem 
sugerøret. Ånd ud gennem næsen.

17. styrk dit iNdtag af frisk frugt og grøNtsager
reducér dit indtag af rødt kød samt præfabrikeret mad som takea-
way og sandwiches. 

18. stræk diN krop
Husk at strække din krop, særligt din rygsøjle, hver dag inden morgenmad. 

19. uNdlad at se voldelige film
at læse bøger og se film og serier med voldeligt indhold kan fast-
holde stressen i kroppen.

20. stop ikke heNsigtsmæssige møNstre
spørg dig selv, når du føler dig stresset, om dit mønster er hensigts-
mæssigt. Hvis ikke, så bed dig selv om at stoppe det og tænk positivt 
på, hvordan du kan gøre det anderledes. 

21. brug beroligeNde ord
når du føler dig overvældet og er ved at træde ind i stressrelaterede 
tanker, kan du sige beroligende ord til dig selv, som at alt er fint, vi 
skal komme igennem dette, jeg kan klare dette etc.

22. observér diNe taNker
se dine tanker som en film. når du kan se dem opstå, kan du fange 
og håndtere den negative tænkning. i starten kan det virke lidt mær-
keligt, men det bliver lettere, jo mere du øver det.

23. føl diN krop
Mærk din krop, din hud, trykket under dine fødder på gulvet, følsom-
heden i dit nervesystem, blodets bevægelse gennem din krop. når 
du har fuld opmærksomhed på at føle din fysiske krop, kan du ikke 
tænke. det er meget afslappende og kan bruges som en meditation.

24. skrig tre gaNge
Hvis dit stressniveau er overvældende, skal du finde et sted alene. 
indånd dybt, og lav så en høj, skrigende lyd fra din mave, mens du 
ånder ud. tre gange er godt.

25. syNg
syng med på din yndlingssang eller på hvad som helst for at få lungerne 
åbnet, hjertefrekvensen op, din krop varmet op og dit humør løftet. 
kan du lide at synge, så overvej at deltage i et kor. 
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