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Om författaren:  
 
Magdalena är Yogalärare och Curandera (Healer inom traditionell 
Latinamerikansk läkekonst). Hon har levt nära, studerat hos och arbetat 
tillsammans med sina latinamerikanska lärare i Costa Rica under flera år. 
Förutom en 4-årig utbildning i Curanderismo (Latinamerikansk healing) har 
Magdalena fördjupat sig i örtmedicin och Arvigo Abdominal Massage och hon 
har tillåtelse att dela den heliga svetthyddan enligt Mexica-traditionen. I 
enlighet med traditionell lära arbetar Magdalena främst med kvinnor, barn 
och familjen genom t.ex. privata konsultationer och healingarbete, 
cirkelceremonier och shamanska resor. Genom åren har hon också studerat 
med yogalärare från hela världen och fördjupat sig i yoga för kvinnor, Hatha 
och Ashtanga yoga och Ayurveda. Magdalena är dessutom certifierad lärare i 
Womb Yoga Theraphy, Vinyasa Yoga och Yin Yoga & Storytelling.  
 
Läs mer om Magdalena, hennes resa och arbete på www.bymagie.com 
 
 
Vad är postpartum? 
 
När vi talar om postpartum syftar vi till den postnatala perioden, d.v.s. tiden 
efter förlossning, och då i första hand de första tre månaderna. De tre 
månader som följer efter förlossning kallas ibland för den fjärde trimestern 
och är en viktig tid för återhämtning, läkning, sorgeprocessen och 
anknytningen med barnet. Det är främst för den här tiden som följande råd 
och tips riktar sig men kan självklart brukas genom hela postpartum 
perioden- som i regel sträcker sig under hela första året men detta är 
självfallet individuellt. Jag hävdar att när vi ger den fjärde trimestern den 
uppmärksamhet, uppskattning och omsorg som den förtjänar (dvs. som 
kvinnan och barnet behöver) följer en rad positiva effekter så som: enkel, 
effektiv och hållbar återhämtning för kvinnan och hennes kropp; trygga barn; 
välmående mammor och bebisar; vilket i sin tur leder till välmående familjer, 
samhällen osv.  
 
Den inre healingen i den tidiga postnatala perioden är avgörande för hur mor, 
och således bebis och hela familjen, mår och kommer att må framöver. Tyvärr 
ges inte postpartum-tiden någon fokus i vårt samhälle idag, troligen p.g.a. att 
det inte syns omedelbara yttre resultat (vilket vårt patriarkaliska samhälle är 
byggt på).  
 
Råden och informationen är baserade på egen erfarenhet och mitt arbete med 
kvinnor, Yoga, Ayurveda och Curanderismo världen över. Texten härstammar 
från artikel-serien med samma namn ”Postpartum & den Fjärde Trimestern” 
som finns att läsa på www.bymagie.com/blogbymagie 
 
All text och foton tillhör Magdalena Chandrakaí & Service By Magie och får inte kopieras av 
tredje part. 
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Inledning: Det gudomliga Moderskapet 

I den västerländska kulturen tycks normen vara att glömma Modern så fort 
bebisen anlänt. Helt plötsligt är hon oviktig, hur hon mår är ointressant och 
den fantastiska resa hennes kropp har gjort blir nedtystad och tabubelagd. 
Precis som allt annat runt hennes sexualitet; det heliga menstruationsblodet, 
gravidkroppen, födelseprocessen, postpartumkroppen, klimakteriet...... allt 
utom barnet. När det gäller barnet ska plötsligt kvinnan fläka ut sin sexualitet 
och hon förväntas visa upp sitt innersta, sin skapelse, till höger och vänster så 
fort som möjligt till de som vill se det nya livet och lapa i sig av dess oskyldiga 
kraft. Detta syns inte minst i attityden inom "vården" där mor genom hela 
graviditeten går till MVC för kontroller och samtal men sedan blir lämnad 
ensam genom transformationen (förlossningen, där en barnmorska per 
födande icke existerar i Sverige vid tiden denna text skrivs) och den fysiska 
övergången tystas ned. När barnet sedan kommit är fokus enbart på 
barnundersökning och BVC. Mors "efterbesök" sker först 8 veckor senare.  

Traditionell medicin däremot ägnar både mor och barn kärlek och omsorg 
genom sitt holistiska bemötande och erkännande av enheten av duon och 
vikten av mors välbefinnande för barnets välbefinnande, både under 
graviditeten och efter.  

T.ex. påminner Ayurveda och Curanderismo oss om att resan inte tar slut vid 
barnets födsel. Snarare är det då den börjar. Transformationen in i det heliga 
Moderskapet vördas de första tre månaderna efter barnets ankomst. Dessa 
uråldriga traditioner och vetenskaper låter oss komma ihåg att hedra det; att 
hedra Kvinnan, kvinnokroppen, Modern och hennes ofantligt viktiga arbete 
här på jorden- att guida de nya varelserna.   

Riktlinjerna är tydliga: stanna i hemmet de första 42 dagarna, minimera 
sysslor och delegera ut hushållsgöra, bli omhändertagen av föräldrar med mat 
och bli supportad i läkandet av midwife (eller doula) genom helande yoni 
steams, teer osv.  

Och kanske viktigast av allt i dagens samhälle: begränsa besöksantalen!  

Hur vill du tillbringa post-partum? Vad är viktigt för dig? 

Oavsett vad och hur vårt önskemål ser ut är det viktigt att vi verbaliserar det 
till de runt oss. Det kan bli sura miner och total oförståelse som möter oss 
tillbaka men kom ihåg att Du förtjänar respekt! Transformationen- födelsen- 
in i Moderskapet är Min resa tillsammans med min kropp, mitt barn och min 
partner. Jag vill vara i den. Jag vill njuta av den. Jag vill känna. Jag vill 
uppleva resan till fullo. 

Den här guiden syftar både till att vara ett stöd i att hitta och uttrycka sin röst 
och att vara ett tydligt, holistiskt stöd i den fysiska och andliga resan vi gör i 
postpartum.  
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Vi kan inte prata om postpartum utan att också prata om Det Heliga 
Moderskapet. Allt börjar med hanterandet av den totala hängivelsen som 
krävs från de sekunder man startar sitt nya liv som mor. Den totala 
hängivelsen som innebär att jag ger allt av mig och mer till barnet. Det är sann 
gudomlighet och energierna flödar kraftigt. Inom kort blir det därför viktigt 
att fylla på med näring och energi för att kunna ge barnet allt det behöver och 
allt man vill.  

För mig blev de mest fundamentala sysslorna till en början de mest stärkande. 
Saker som att ta en dusch eller tvätta, borsta och fläta håret gav en chans att 
ge min fulla närvaro till duschen, mig själv och att njuta av stunden. För att 
sedan vara (på)fylld med energi och återgå till mitt arbete: att vara en 
närvarande mor som kan ge outtröttligt.  
 
Just det ordet är avgörande -> outtröttligt <-  
Hur?  
 
Genom att finna balansen i att ge till sig själv och fylla på när utrymme finns 
har man alltid kraft att ge mer och mer och mer…. 
 
I takt med att barnet växer krävs allt mer kraftfulla sätt att fylla på och även 
om en dusch fortfarande är närande så blir den också del av rutinerna och mer 
utrymme öppnas. Här kan vi verkligen använda oss av verktyg från Yoga och 
traditionell läkekonst. Att tidigt ge sig själv t.ex. Abhyanga (ayurvedisk 
oljemassage), Yoni steam, Fotmassage eller vila med fötterna mot en vägg 
eller på en puff (Viparita Karani) hjälper kroppen att läka naturligt och 
effektivt. 
 

Hur fyller du på med energi? 
 
Jag förstår att det kan vara överväldigande att ge oändligt mycket och vara 
hundra procent närvarande om det inte är något man praktiserat och mentalt 
har förberett sig på och även då är det inte alltid helt lätt! Någonstans tror jag 
ändå att det är viktigt att man, innan man skaffar barn, skaffar sig någon typ 
av uppfattning av vad den totala hängivelsen och servicen innebär. För en mor 
är ständigt à jour, ständigt i service och utrymme för egna behov ges endast i 
små väl portionerade luckor. Alternativt blir man varse detta ganska snabbt 
och kan därifrån välja att växa i sin livsresa utifrån de lärdomarna 
(prövningar) man tilldelas.  
 
Föräldraskapet handlar ju om precis det: den högsta Pujan och Total Bhakti. 
Att ge sig hän åt att tjäna det Gudomliga i formen av en ny varelse. Att ge sitt 
löfte till Moder Jord att alltid guida hennes barn genom det barnets resa här 
på jorden, att ge outtröttligt och villkorslöst av sin kärlek och tacksamhet till 
människan man skapat och bringat till jorden. Det är för mig Total Bhakti. 
Det är det magiska föräldraskapet. Jag kan inte se Moderskapet på något 
annat vis för man uppslukas helt och ger totalt och är i ständig service, ständig 
beskyddare och ständig lärling, inte bara varje vaken sekund men också de 
sovande. 
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Därför existerar den här guiden. Det är min önskan och förhoppning att du 
och din partner och familjen kan använda er av dessa enkla riktlinjer för att 
stötta och stärka dig i din läke- och sorgeprocess; att stärka kropp och sinne 
och att vara de bästa guiderna du och ni kan vara för ert barn.  
 

Maten 
 

Matråden för Postpartum handlar i första hand om de första 40 dagarna 
efter förlossning. Men vissa saker som exempelvis ghee är lämpligt att alltid 
äta eftersom det balanserar alla doshor (kroppskonstitutioner och därmed alla 
obalanser) medan andra saker som exempelvis vitlök och chili är olämpligt 
under i princip hela amningstiden. Tipsen jag delar i den här artikeln kommer 
från min number one försökskanin: jag själv! och det som mina traditioner 
Ayurveda och Curanderismo lär ut. 
 

v För att balansera hormonnivån, underlätta mjölktillgång och 
välmående rekommenderas generellt att den nya mamman äter en liten 
bit av placentan (moderkakan) efter förlossning. Den kan t.ex. frysas 
och mixas i en smoothie eller ätas som piller. 

v Maten bör lagas med kärlek av närstående för att mor ska få vila 
minst under de första sex veckorna. Att fylla upp frysen på förhand är 
också ett rimligt nutida-tips.  

v Eftersom matsmältningssystemet är svagt hos den nya mamman 
bör maten vara lättsmält och närande. Ris, varma grönsakssoppor, 
varm mjölk, och ghee stärker, jordar och balanserar kroppen. 

v Undvik vissa (Vata) grödor som ger gas och kan visa sig som 
kolik i barnet. Exempelvis vitlök, chili, lök, broccoli, brysselkål, kål, 
blomkål, gröna ärtor och groddar. 

v Mammans matspjälkning visar barnets matspjälkning; mat 
ska vara kärleksfullt tillagad, lättsmält och näringsrik. Måltider ska 
vara regelbundna, varma, tillagade, ekologiska, flytande och försiktigt 
kryddade. 

v Exempel på stärkande, lättsmält och läkande mat är 
fullkornsprodukter, stuvad frukt, icke-gräsiga grönsaker, mungbönsdal, 
basmatiris, varm (veg eller animalisk) mjölk, ghee, mandel, russin, 
dadlar, fikon och varmt te så som fänkål och kamomill.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Copyright Service By Magie  Kontakt Magdalena@bymagie.com 

Copyright Service By Magie   www.bymagie.com 6	

Recept varm fruktkompott 

Blötlägg över natten 1 msk vardera av solroskärnor, cashew, hackad mandel och 
russin (om du glömmer lägga i blöt på kvällen kan dessa läggas i hett vatten några 

minuter på morgonen och sedan kokas med i kompotten från början) 

1 apelsin/1 äpple alternativt ½ apelsin + ½ äpple 

1 krm vardera: kanel, kardemumma och torkad ingefära eller mald nejlika 

ca ½-1 dl vatten 

Hacka frukten och lägg alla ingredienser i en liten gryta (utom det blötlagda) och låt 
koka upp under lock. Sjud sedan på låg temperatur tills frukten är mjuk, ca 10 min. 
Häll i nötblandningen och sjud ytterligare ett par minuter. Avnjut varm dock ej het. 

Recept Kumminris 
 

1 msk ghee 

1 tsk vardera kumminfrö & gurkmeja 

1/2 tsk fänkålsfrö 

3 dl basmatiris 

5-6 dl vatten 

1/2 dl hackad mandel 

en skvätt citronjuice 

färsk mangold och koriander efter smak 

Tillaga riset i en panna snarare än gryta. Smält ghee och värm kryddorna tills det 
börjar poppa lätt. Häll i riset och rör runt tills det blivit helt täckt av kryddorna. Håll 

temperaturen på medel. Häll på vattnet (börja med 5 dl och späd hellre om det 
behövs) och sjud ca 15 minuter under lock. Fluffa riset med gaffel. Under tiden torr-

rosta mandel och hacka mangold och koriander. Precis innan servering, droppa i 
några droppar citronjuice och toppa med mandel och grönt! 

 
Hitta fler recept på http://bymagie.com/blogbymagie/?category=Recept 
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Amma & anknytning 
 

Enligt WHOs rekommendationer bör en mor heltidsamma minst 6 månader 
och därefter upp till barnet är 2 år eller mer. Enligt traditionell Maya-visdom 
ges barnet endast bröstmjölk och frukt hela det första året och följer därmed 
med i barnets egen utveckling och guidning. Vi lär oss ha tillit till barnets 
kontakt med sin kropp och med naturen genom den traditionella och 
holistiska förhållningen. Barnet vet. Barnet blir nyfiket på annan föda och 
avvecklar så småningom själv amningen när hen blir allt mer trygg och söker 
sig ut på upptäcktsfärd med vetskapen om att föräldrarna och tryggheten 
finns där, runt om.  
 
Amningen är kanske inte alltid lätt att komma igång med och ofta sitter man 
kanske ensam i frustrationen. Jag vill påminna dig om att du aldrig är ensam! 
Hela den här guiden är en påminnelse om det, om att det finns systrar runt 
om dig. Du är alltid välkommen att vända dig till mig 
(magdalena@bymagie.com) eller Föreningen OM Livet för postpartum-vård 
och stöd. Även amningshjälpen som finns på Facebook är menat att vara ett 
stöd. 
 
Här är några tips för att komma igång med amningen: 
 

• Smörj in lite mjölk på bröstvårtan och på bebisens läpp så att hen 
känner doften och blir sugen på mjölken. Det är så fint att se hur det 
lilla ansiktet lyser upp, nyfiken och törstig. 

• Ligg ner och amma! Mysigt och båda får vila.  
• Amma i sjal/sele. Amma hela tiden med barnet på dig blir det lättare 

att göra det ofta. Mjölkproduktionen stimuleras av barnets sug så 
fortsätt även om det kan tyckas trögt eller jobbigt, snart börjar det flöda 
och ni får kläm på det! 

• Den första mjölken som kommer ut är törstsläckare, därefter 
kommer den krämiga maten. Med den förståelsen kan jag lättare ge 
mitt barn vad han behöver och det innebär att när jag börjar amma ger 
jag honom det bröst som vi avslutade med föregående gång för att 
sedan byta. Då blir han alltid mätt och nöjd, brösten får lika mycket 
stimulans och det gör att jag lär mig förstå vilket bröst jag ska ge 
honom när han är enbart törstig eller hungrig.  

 
Att amma är för mig en djupt kärleksfull akt där jag ger mitt barn oändlig 
villkorslös kärlek och samtidigt den bästa näring han kan få. Amning och 
bröstmjölk gör barn starka och friska, motverkar allergier, stärker 
immunförsvaret och ger bebisen mina antikroppar. Det är en djup bonding 
och kommunikation som sker i detta utbyte som är viktig för relationen, 
barnets trygghet på jorden och i sig själv och tillsammans med andra.  
 
Det är viktigt att vara medveten om att amning innebär en total uttömning 
på energi och kvinnor som ammar behöver konstant fylla på med mat och 
vätska för att orka ge outtröttligt. Självklart underlättar det ofantligt när 
man har support från de runt om som ser till att mamman äter och 
dricker. För det kan finnas nog så många utmaningar med denna andliga 
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och fysiska prövning och handling. Att helt gå in i givandet är ett exempel. 
Att orka vara uppe och vaken på nätterna är ett annat. Här kan verktyg 
från Yogan vara till stor hjälp. För att fortfarande vara närvarande, 
fokuserad och vaken under de nattliga amningstimmarna och samtidigt 
själv fylla på med energi finns flera meditationsövningar att använda sig 
av. Följande tips är lämpliga både på dagen och natten. 

 
Sitt bekvämt 
 
Vikten av att sitta bekvämt och ordentligt när man ammar en liten bebis kan 
vara avgörande för så många saker. T.ex. påverkar det hållningen och den 
fysiska orken, kroppens läkeprocess, och kontakten med barnet och på natten 
hjälper det en att hålla fokus. Något som brukar fungera fint är att (särskilt 
nattetid) gå till ett annat rum med amningsstol och dov belysning. Det är 
mysigt, bebis slumrar snabbt till och det känns värt att sitta bekvämt för tiden 
tycks gå fortare och det är lättare att hålla sig vaken den lilla stunden.  
 
Andas (Pranayama) 
 
Sitter man ordentligt blir det också enklare att göra Pranayamas, dvs. 
andningsövningar. Mina favoriter i det här sammanhanget är Uyajji (ibland 
kallad ”havsandning” se video på www.bymagie.com/video) som härmar 
kroppens naturliga läte och andning vid sömn. Det stimulerar bebisen att 
snabbt återgår till sömn och hjälper mig att vara vaken samtidigt som det även 
blir lättare att somna om igen.  
 
Kort beskrivning av övningen: Stäng munnen och låt tungspetsen vila mot 
gommen, precis bakom framtänderna. Slappna av i käken. Andas långsamt 
och mjukt in och ut genom näsan och låt andetaget skapa ett mjukt väsande 
ljud i utrymmet där näsa och mun/hals möts. Ibland kan det hjälpa att 
föreställa sig att man ska imma en spegel med andetaget (som sker genom 
näsan). Lätet påminner om havets vågor… Gör minst tre fulla rundor men 
fortsätt så länge det känns bra. 
 
Full Yogic Breath är hela andetag, som man medvetet gör i en cirkel genom 
kroppen. Andas in genom näsan och ut genom näsan. Följ andetagets flöde 
genom kroppen med ditt fokus. Dra in andetaget nedifrån fötterna och låt 
luften mjukt rulla genom hela kroppen upp till hjässan, där det vänder och 
utandningen rullar lika mjukt, långsamt och medvetet tillbaka ut genom 
kroppen och fötterna.   
 
Nadi Shodana är växelandning, dvs. man andas genom en näsborre i taget. 
Vik ner pekfinger och långfinger på din högra hand så de vilar i handen. Sätt 
höger tumme mot höger näsborre och andas in genom vänster näsborre. 
Täck för vänster näsborre med ring- och lillfinger, ta bort tummen från 
höger näsborre och andas ut genom höger. Andas in igen genom höger, täck 
för med tummen, ta bort fingrarna från vänster näsborre och andas ut 
genom vänster. Detta är ett helt varv, gör alltid minst tre varv av den här 
övningen.  
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Alla dessa Pranayamas stärker skonsamt ryggen och bålen, ger 
energipåfyllning och gör att energin flödar fritt så att man orkar ge outtröttligt 
och behålla fokus.  
 
Meditera 
 
Amning är ett fint tillfälle att meditera. Det blir en njutbar stund tillsammans 
med bebisen samtidigt som man har möjlighet att komma tillbaka in i sin 
kropp och känna efter hur man mår. Det varar inte så många månader och 
man får passa på att vila, njuta och dela denna intima stund tillsammans. Att 
meditera tillsammans med fokus (Trataka), andningsövningar (Pranayama) 
eller sång (Chanting) ger en fin stund ihop och gör att mor och bebis känner 
sig stärkta och återfår energi. Utgå från en stadig och bekväm sittposition. 
Håll ögonen slutna eller vila blicken på din bebis. Välj andningsteknik enligt 
beskrivningarna ovan och låt andningen vara din guide i meditationen. 
 
Bija Mantra Meditation är ljuvligt att göra medan man ammar, både för 
mamma och bebis. Det är enkelt och rogivande. Sitt bekvämt i din 
amningsstol och skapa ett jämnt flöde i andningen. Andas sedan in djupt och 
andas sedan ut ett långt seed mantra eller flera korta så länge utandningen 
tillåter innan du går vidare till nästa.  
 
Seed (Bija) mantran är ljuden för respektive chakra i kroppen i följande 
ordning: LAM, VAM, RAM, YAM, HAM, AUM  
Och dessa skapar tillsammans en harmonisk vibrerande sång. Avsluta med sju 
stycken OM. 
 
Att bara vibrera MMMM är också ett alternativ, eller chanta mantran/sjunga 
sånger såklart. Barnet älskar det, vibrationerna skapar lugn i bådas kropp och 
sinne och kontakten blir djupare. Dessutom är det ytterligare en teknik för att 
hålla sig vaken, fokuserad och stärkt. 
 
På dagen, eller om energin finns på natten, när man sitter långa stunder och 
ammar är det lämpligt att passa på att stärka och tona livmodern genom 
”omvänd” eller s.k. yogini mula bandhas. Det innebär mjuka 
knipövningar med vaginalväggen på utandning. Andas in i bäcken och 
ländrygg, på utandning dra vaginalväggarna mjukt uppåt och inåt. Släpp på 
nästa inandning. Gör bara några stycken åt gången och börja som tidigast en 
månad efter förlossningen när blödningen har slutat och du känner dig redo. 
Den första tiden rekommenderas det att göra mula bandha liggande (se 
beskrivning under rubriken ”Yoga & Ayurveda”). 
 
När du sitter i din meditation och ammar ges också tillfälle att emellanåt göra 
enkla nackrullningar och se över hållningen, att man är avslappnad och rak i 
axlar, nacke och rygg. Det görs enkelt genom att sträcka hjässan upp mot 
taket, rulla axlarna mjukt bakåt och nedåt och känna efter att du sitter stadigt 
på båda sittbenen. 
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Örterna & Curanderismo 
 

Traditionell läkekonst berättar för 
oss att mor och barn stannar i 
hemmet de första 21-42 dagarna 
där de blir omhändertagna av 
”mid-wife”. Ordet kommer just från 
den situationen där den kloka 
kvinnan blir som en extra fru i 
hemmet. Det vi kan sträva efter 
idag, i det västerländska samhället, 
är att ha stöd från nära och kära. I 
bästa fall finns systercirkeln, 
tjejkompisarna, mor, mormor, 
svärmor etc. närvarande under den 
här tiden för att hjälpa den 
nyblivna mamman med allt från 
matlagning och städning till Yoni 
Steams. Här ger jag några exempel 
på kraftfulla och viktiga sätt att 
hjälpa kroppens läkeprocess och 

föreslår örter som kan vara fina att ha hemma under den här tiden. 
 
Vaginal / Yoni Steam  
 
Steams görs en till tre dagar efter förlossningen och därefter följande nio 
dagar förutsatt att det inte 
finns några sprickor eller 
stygn och att födseln var 
okomplicerad. Vi gör det för 
att hjälpa livmodern i sin 
renings- och läkeprocess. Det 
kan t.ex. finnas vätskor och 
klumpar kvar som vi genom 
teet smärtfritt och enkelt kan 
få ut. Örterna fungerar också 
lugnande och stärkande och 
hjälper därmed livmodern att 
återgå till normal storlek och 
position. 
Det är enklare än man kan tro 
att göra ett steam. Allt du 
behöver är några handdukar 
och filtar, en stor balja med 
örter och vatten för att göra 
ett starkt te. När du har ditt te 
häller du det i baljan och 
sätter dig över den, omsluten 
av filtar och handdukar så att 
den läkande ångan inte sipprar ut men andas in av vaginan och livmodern. 
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Det går bra att huka över baljan men vid den här tiden är man ofta svag och 
trött i kroppen. Har man ingen lämplig stol föreslår jag att man istället lutar 
sig över en säng eller soffa med överkroppen och låter smalbenen vila på 
golvet med baljan mellan benen.  
 
Recept på utrensande te för Yoni Steam:  
2 dl torkad salvia & 2 dl torkad rölleka till 5 dl vatten. Kokas under 
lock i ca 5 minuter.  
 
Andra örter som lämpar sig är salvia, daggkåpa och lavendel.  
 
Vill du ha hjälp med ditt Yoni Steam? Jag gör hembesök och ger postpartum-stöd 
på telefon. Kontakta mig på magdalena@bymagie.com  
 
Det är också välgörande med lugnande, balanserande och sammandragande 
bad av kamomill, lavendel, geranium, jasmin eller ros. Både örterna i ett te 
eller eteriska oljor kan användas för bad. 
 
Faja  
 
Är ett annat traditionellt verktyg som används världen över och kallas ibland 
för sacred belly bind. Man knyter helt enkelt en sjal (faja) runt bäckenet med 
en hård knut där sacrum och svansben mös. Detta görs redan 24 timmar efter 
en okomplicerad förlossning för att hjälpa livmodern tillbaka till normal 
position och förhindra framfall. Sjalen bärs dagligen i minst sex veckor av 
postpartum och påverkar inte det normala flödet av blod. 
 
Örter & oljor 
 
För postpartum-kroppen finns flera örter att välja bland beroende på om vi 
letar efter örter mot hemorrojder, för att främja mjölkproduktionen naturligt 
eller för att stärka livmodern. Här är några av de läkeväxter som kan vara bra 
att alltid ha i hemmet. 
 

ü Hallon. Te på hallonblad hjälper livmodern att dra ihop sig, att renas 
och tömmas på allt blod och för att stärka upp henne igen efter 
förlossningen. Hallonbladste används traditionellt över hela världen 
under graviditet, förlossning och efter barnafödsel.  

ü Oregano eller Basilika. Används till te och/eller Yoni steam för att 
hjälpa livmodern att få ut blodet efter förlossningen och underlätta 
reningsprocessen.  

ü Brännässla. Drick som te eller använd pulver i mat, juice, smoothies 
etc. för att stärka blodet, tillföra järn och energi och öka 
immunförsvaret. Nässla är även rikt på C-vitamin och främjar 
mjölkproduktionen.  

ü Ringblomma. Använd ringblomssalvan för att läka sprickor eller 
hemorrojder och för att smörja in torr hy på sig själv eller bebis.  

ü Fänkålsfrö. Dricks regelbundet som te för att främja 
mjölkproduktionen och matspjälkningen. Tänk på att fröna behöver 
ligga och dra länge i vattnet alternativt mortlas! 

ü Sesamfrön. Rostas för ökad mjölktillgång. 1 tsk per dag. 
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ü Kamomill. Dricks som te för att lugna nervsystemet, kroppen och 
främja sömn.  

ü Lavendel och geranium. Används som eteriska oljor i badet (eller 
aromalampan) för att lugna och balansera kroppen. Verkar även 
sammandragande på livmodern och är antibakteriella.  

 
Hemorrojder  
 
Är så pass vanligt förekommande att jag vill adressera dem i en egen rubrik. 
Mer eller mindre alla kvinnor har hemorrojder under graviditeten och/eller 
efteråt. Ändå tycks det finnas orimligt lite att läsa om ämnet. Visst, det är 
viktigt med en fiberrik kost för att förebygga hemorrojder. Men även när man 
äter frukt, grönsaker och fullkornsprodukter på en daglig basis uppstår 
hemorrojder. I min erfarenhet och därmed tolkning är hemorrojder 
i graviditet och postpartum ett resultat av Pitta-överskott, eller för mycket av 
elementet eld i kroppen. Med andra ord kan man säga att hemorrojder är ett 
resultat av stress. Stressen kan vara kroppsligt eller mentalt relaterad, många 
gånger både och. Kvinnokroppen har blivit högt belastad under graviditet 
och förlossning och därmed orsakat en typ av kroppslig stress. Pittan/elden 
behövs för arbetet vi gör under dessa resor och det kan lätt bli för mycket. 
Även saker som för lite sömn och vila, hushållsmåsten, krav på att vara 
uppe/ute/delaktig, vara i stort sätt ensam i arbetet med bebis, transport, 
resor, flytt osv orsakar i de här perioderna olika typer av stress i kropp och 
sinne.  
 
Så det första vi kan göra är att sitta ner och vila. Fråga dig själv: har det varit 
mycket nu? Andas. Kom tillbaka till andetaget, till meditationen och vilan. Det 
är alltid det första att göra när kroppen är i stress. Sedan finns ytterligare 
några saker som är värda att testa: 

Ringblomssalva är läkande och svalkande. Smörj på hemorrojderna.  

Rölleka. Drick starkt te, två till tre stora koppar om dagen varje dag (i max en 
vecka innan du gör paus några dagar om de inte försvunnit).  

Yoga-övning mot hemorrojder. Stå på alla fyra, kom ner på 
armbågarna/underarmarna och placera huvudet i golvet (någonstans mellan 
pannan och toppen av huvudet läggs i mattan). Andas in och på utandning 
knip ihop anus. Andas in och släpp. Upprepa 12 gånger.  

Blåbär är bra mot allt från diarré till förstoppning och kan användas i många 
härliga rätter. Bäret renar, läker och stärker tarmen och dess flora. Testa t.ex. 
blåbärssoppa, smoothie eller te. 

Vila. Avsluta som du började, med vila. Ta gärna hjälp 
av andningsövningar, guidad meditation och yoga nidra. Besök 
www.bymagie.com för guidade ljudinspelningar. 
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Foglossningar  

Foglossningar blir värre av aktiviteter som ger ojämn vikt i bäckenet. T.ex. att 
stå på ett ben, ta långa kliv och att cykla. Det bästa vi kan göra för att 
motverka och förhindra foglossningar är att vara närvarande i våra vardagliga 
aktiviteter och sysslor där vi alltid försöker hålla en jämn balans i kropp och 
bäcken. Vi kan öva detta genom en stark yogisk hållning och att träna upp 
musklerna i bäcken och de inre magmusklerna. Det är också viktigt att försöka 
undvika att sitta med knäna utanför höfterna, t.ex. i skräddarställning. I en 
bra mama-baby yoga-klass får du hjälp med övningar för att motverka 
foglossningar. 

Yoga & Ayurveda 
 
Även den traditionella läkekonsten från Öst talar om vikten av vila och 
stöttning från närstående i vardagssysslor. Ayurveda berättar att 
familjemedlemmar tar hand om den nya mamman, lagar mat och städar 
åtminstone de första sex veckorna av postpartum. De kommande 90 dagarna 
efter förlossningen ses som en viktig tid för rening och återhämtning när mor 
behöver fullständig vila för att återfå kraft och hälsa och därmed undvika 
depression. Vänner och familj hjälps åt. Ayurvedan poängterar också att barn 
och mor behöver lugn, ostimulerande och skyddad miljö åtminstone de första 
veckorna. 
 
Efter barnets ankomst är kvinnokroppen tömd, tom och styrt av elementen 
eter och luft. Detta innebär ett stadie av för mycket Vata och att lära sig 
reducera och balansera Vata (d.v.s. luft och eter) är avgörande för kvinnans, 
och därmed barnets, välmående, för att förhindra depression och för att 
påbörja läkeprocessen. Ayurveda påminner oss därför om att:  
 

göra minimal fysisk aktivitet, sova innan klockan 21.00, undvika 
transporter och resor, delegera ut hushållssysslor, hålla sig varm och 

begränsa besöksantal.  
 
Även varma bad (se exempel på oljor och örter ovan) och Yoga Nidra -
djupavslappning- (ladda ner guidade inspelningar på www.bymagie.com) är 
kraftfulla sätt att reducera Vata och återfå styrka och energi. 
 
Abhyanga är ayurvedisk oljemassage som man enkelt gör på sig själv. Allt som 
behövs är varm sesamolja. Lägg flaskan i ett varmt vattenbad. Massagen görs 
på morgonen innan dusch och tar ca 15 minuter att utföra. Det kan vara svårt 
att tro att man har tid att ge sig själv en oljemassage som nybliven mamma, 
men faktum är att är det någon gång tillfället kan uppstå är det när bebisen är 
liten, i den fjärde trimestern. Har man dessutom en partner eller andra 
familjemedlemmar närvarande är det verkligen NU man ska passa på att ge 
sig denna ljuvliga egentid. Massagen värmer kroppen och ökar energiflödet, 
vilket ger en förvånansvärt stärkande effekt på både kropp och sinne! Massera 
in den varma oljan med svepande rörelser, uppifrån och ner. Börja i ansiktet 
och hårbotten, massera i cirklar runt leder och längsgående på lemmar som 
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armar och ben. Kom ihåg fötterna och tårna! Avvakta ca 20 minuter innan du 
tar en varm dusch utan tvål. Självtorka gärna i handduk eller morgonrock. 
 
Yoga-övningar 
 
Postnatal och mamma-bebis yoga syftar till att skapa en förståelse för sin 
kropp efter den stora förändring en förlossning innebär. Yogan som är 
speciellt anpassad för kvinnans postpartum-kropp fokuserar på vila och 
återhämtning men också den inre healingen.  
 
Resan genom graviditet och förlossning, in i Moderskapet, är en stor 
transformation kroppsligt likväl som andligt och mentalt. Detta behöver 
hedras och erkännas snarare än tryckas undan. Yogan ger oss verktygen att 
sörja och hela det som behövs i processen. Med yogan jag delar vill jag erbjuda 
ett utrymme för detta; en plats för kvinnor att dela upplevelsen och använda 
verktyg för att läkas inifrån och ut.  
 
Postnatal Yoga är också ett utrymme för att fördjupa bandet till sitt barn 
genom lek, närhet och kommunikation. Vi blir mer lyhörda till barnets behov 
och förstår att det faktiskt är barnet som är VÅR guide, inte tvärtom. 
Samtidigt kommer vi tillbaka in i våra kroppar och blir stärkta i det fysiska 
och andliga arbete som Moderskapet innebär.  
 
I den tidiga perioden, den fjärde trimestern, syftar vi till att hjälpa livmodern 
tillbaka till sin normala storlek och plats. Likväl som att läka övriga 
belastningar som kan ha uppstått (sprickor, framfall etc.) och vila. Det är 
otroligt viktigt att inte ta ut sig under den här tiden utan att lyssna till kroppen 
och låta bäckenet ta den tid det behöver för benen ska slutas samman igen. 
Likaså magmusklerna behöver gå ihop. Vi ”tränar” aldrig magmusklerna i den 
postnatala perioden och yogan. Efter bäckenbenen och magmusklerna gått 
tillbaka finns andra yogaövningar som ger utmaningar men aldrig 
påfrestningar och vi arbetar med vaginala knipövningar för att stärkas inifrån 
och ut.  
 
Yoga Nidra  
 
Jag kan inte nog poängtera fördelarna och effekten av yoga nidra som är djup 
avslappning. Kropp och sinne guidas in i ett tillstånd mellan sömn och 
vakenhet där vi kan nå verklig vila och återhämtning. Det sägs att Yoga Nidra 
kan ge kroppen vila motsvarande flera timmars djupsömn. Har du inte 
möjlighet att besöka en mamma-bebis eller womb yoga-klass och inte vill 
guida dig själv finns inspelningar att ladda ner och lyssna på. Besök t.ex. 
yoganidranetwork.org eller bymagie.com 
 
Ujjayi Pranayama 
 
I alla dessa övningar liksom när man ammar, behöver komma tillbaka till sitt 
fokus eller varva ner om det stormar runt om är Ujjayi en fantastisk 
andningsteknik. Även kallad Havsandning på svenska eftersom lätet 
påminner om havets vågor som mjukt rullar in och ut mot stranden. Ujjayi 
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lugnar nervsystemet och således hela kroppen och sinnet och ljudet härmar 
det ljud som kroppen automatiskt gör vid sömn. Den här tekniken kan man 
med fördel också använda sig av när man behöver lugna eller ska natta ett 
uppspelt barn. Se beskrivning under rubriken ”Amning & Anknytning”.  
 
Semi Supine Savasana/Viloposition 
 
Ligg på rygg på golvet med fötter och smalben på en fåtölj/sittpuff eller en hög 
med kuddar. Låt knävecket omsluta kanten på puffen eller kuddarna, placera 
hälarna mjukt mot varandra och låt knäna falla ut åt sidorna. Andas hela, 
långa, fulla andetag (Full Yogic Breath, se beskrivning under Amning & 
Anknytning) och känn hur ländryggen slappnar av och hela kroppen börjar 
smälta ner i mattan av sin egen tyngd. Om bebis vill vara med, lägg hen på 
bröstet och låt det lilla huvudet vila i din halsgrop. Fokusera på andningen. 
Ligg så länge du behöver och har möjlighet.  
 
Yogini Mula Bandha 
 
Från ovanstående, ligg kvar på rygg men böj knäna och placera fotsulorna i 
mattan så att fingertopparna kan nudda hälarna och fötterna är höftbrett isär. 
Andas in genom näsan från ländryggen och längs med hela ryggraden upp till 
huvudet. Andas ut längs med hela ryggraden tillbaka ner i svanken. Fortsätt 
minst fem fulla andetag. På nästa inandning, känn hur ryggraden och svanken 
automatiskt vill röra sig ner mot golvet. Känn golvet med svanken på 
inandning. Andas ut lika långsamt och känn hur svanken och ländryggen får 
en lätt kurva. Låt rörelsen bli flödande i takt med andningen, gör fem fulla 
andetag. Andas in igen och låt bäckenet följa med i rörelsen, på utandning 
svanka mjukt och knip ihop vaginalväggarna inåt och uppåt. Fortsätt 3-5 fulla 
andetag. Kom ned och vila. 
 

Myspositionen/Sträck ut ryggen 
Ligg på rygg med bebis på 
bröstet. Placera höger fot i golvet 
bredvid vänster lår, sträck ut 
vänster ben och sträck vänster 
arm ovanför huvudet. Håll bebis 
med höger arm. Andas tre fulla, 
djupa andetag genom hela 
kroppen och sträck mellan 
fingertoppar och tår. Byt sida. 
Avsluta med att krama bebis, dra 
upp knäna lätt och rulla 

försiktigt från sida till sida innan du rullar runt för att ta dig upp.  
 
Mamma-bebis Yoga från 4 månader 
 
Nu börjar bebis bli tyngre och man lyfter och bär. Yoga Asanas kan stötta det 
arbetet genom att stärka musklerna, sträcka ut, ge energi och vila. Har man 
ork och utrymme kan man från tidigast 4 månader lägga till ett längre flöde 
till sin practice. De tidigare övningarna är fortfarande viktiga att ha med sig 
och särskilt vilan. Kom ner och vila i Barnets Position eller på rygg så ofta du 
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behöver. Om du känner dig stark nog finns en inspelad Postnatal Solhälsning 
att följa med i på www.bymagie.com/video 
 
Övning för att stärka de inre magmusklerna och skapa energiflöde 
 
Sitt ner på din matta med båda benen utsträckta rakt framför dig. Känn hur 
du sitter stadigt på båda sittbenen, sträck på ryggen, dra toppen av huvudet 
upp mot taket och rulla axlarna bakåt och nedåt. Känn att du har en naturlig 
svank och dra naveln mjukt in mot ryggraden, låt andetaget flöda fritt. Placera 
hälarna i mattan så att fötterna är flexade. Vila händerna på låren.  
På inandning spreta tårna och på utandning krama ihop tårna. Upprepa sju 
gånger. På nästa inandning dra tårna mot dig, andas ut och tryck tårna bort 
från kroppen. Upprepa under sju andetag.  
 
Kom till mitten och på nästa inandning dra igen tårna mot dig och gör nu en 
svepande cirkel med bägge fötterna åt höger. Andas ut när tårna pekar bort 
från dig. En full cirkel är ett fullt andetag. Gör sju cirklar och upprepa åt 
vänster.  
 
Känn hela tiden närvaron och kontakten med underlaget, den mjuka 
anspänningen i magen och det flödande andetaget. När du känner dig van och 
bekväm med övningen kan du prova att göra vaginalknipen (yogini mula 
bandha) på utandning under tiden du gör hela flödet med fötterna.  
 
Postpartum och den fjärde trimestern sammanfattning 
 
Artikelserien om den fjärde trimestern uppstod som en levande dagbok för 
mig att reflektera över mina erfarenheter och samtidigt ge en möjlighet att 
dela med er läsare vad mina traditioner och ursprungskulturer lär mig och 
kan lära oss om den här viktiga tiden i mors och barns liv.  
 
Jag har inte skrivit om postpartum för att slå någon på fingrarna, säga åt 
mammor att göra si eller så, inte heller för att säga att det ena är bättre än det 
andra. Däremot är mitt huvudsyfte att prata om postpartum. Att visa att det 
är viktigt att prata om; att det finns kvinnor, mödrar och systrar som lyssnar, 
berättar, delar och upplever. Vi är inte ensamma i vår resa som samhället 
gärna vill få oss att tro.  
 
Idag har de allra flesta tappat kontakten med sin kropp, kvinnor som män. 
Och det börjar tidigt med samhällets indoktrinering. Redan vid födseln när vi 
anländer hit till jorden sker det som regel under stressiga förhållanden med 
en massa medicinska ingrepp (som oftast är helt onödiga) och separation från 
modern och närhet. Ursprungstraditioner och visdomar som Curanderismo, 
Yoga och Ayurveda kan hjälpa oss att hitta tillbaka till kroppen och till oss 
själva. Tillbaka till att återigen tro på sig själv och naturens kraft. Lyssnar vi 
till kroppen så blir vi guidade. Lyssnar vi till vårt barn så blir vi guidade. Tillit.  
 
I serien om postpartum har jag delat hur jag anammar och använder mig av 
dessa visdomar i vardagen och praktiken. Hur Latinamerikansk läkekonst, 
Ayurveda och Yoga guidar mig och min familj genom den fantastiska resa som 
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Moderskapet innebär; genom graviditet, förlossning och postpartum. I det här 
häftet har jag försökt sammanfattat det viktigaste och enklaste övningarna och 
metoderna. Det är min önskan att det jag delar kan ge dig något på din väg 
och att du kan hitta dina egna sätt att integrera UrKunskapen i din vardag för 
att åter komma i kontakt med din kropp och inre styrka.  
 

Kvinnor har fött barn i urminnes tider. Vi kan det här. Kroppen vet.  
Naturen vet. 

 
Finns det någonting jag önskar att förmedla och att fler tar med sig så är det 
att respektera Postpartum-perioden som helig. Att våga tillfullo träda 
in i Moderskapet genom att acceptera och förstå att ingenting kommer vara 
som förut, allt förändras. Du kommer härmed aldrig komma först i ditt liv 
igen. Barnet kommer alltid först, det är det som är Total Bhakti/Hängivelse 
och så otroligt vackert. Att ge oändligt. Det handlar inte bara om gos och kel 
och doftande rosor. Det handlar också om att ta hand om sig själv på ett nytt 
sätt än tidigare. Barnet får det absolut bästa och mesta av mig, alltså måste jag 
fylla på konstant för att kunna må bra och fortsätta orka ge.  
 
Hela den postnatala perioden ger en möjlighet att lära sig att fylla på med 
näring i form av vila, mat och njutning hela tiden och kanske på nya sätt. 
Maten är så otroligt viktig för att orka helamma, för att orka vara vaken, för 
att orka lyfta osv. Vilan genom sömn och närhet till bebis i denna otroligt 
värdefulla tid stärker barnets utvecklande av trygghet på jorden och 
anknytningen till mamman liksom den stärker mammans kraft. Så, är det 
bara en enda sak du tar med dig och som jag vill förmedla så är det vila, att 
respektera kroppen, resan, barnet och kärleken genom vilan. 
 
I tacksamhet, 
Ometeotl 
Magdalena (Etzalitzin) Chandrakaí 
 
 
 
 


