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  Det er jo ikke måte på hva yoga fikser nå 
for tiden, tenker du kanskje. Yoga for bedre 
søvn, mot ryggplager, for bedre sexliv. Yoga-
ditt, yoga-datt. Faktum er at yoga har ”fik-
set” ting de siste 5000 årene! Først den 
senere tid har forskerne begynt å studere tre-
ningsformen nærmere, og mange av resulta-
tene de kommer frem til er interessante. Ett 
av dem er hvordan ulike øvelser har direkte 
innvirkning på hormonbalansen vår. Hor-
monene er kjemiske substanser som trans-

porteres med blodet og påvirker en rekke 
funksjoner i kroppen. Ubalanse kan resultere 
i hodepine, uren hud, hårtap, søvnløshet, 
tretthet, humørsvingninger, vektøkning og 
lav seksualdrift. Mange bruker piller for å 
rette opp i systemet. Men nå viser altså forsk-
ning at enkle øvelser som downward facing 
dog, ”hunden”, kan være et alternativ. 

– Min yogapraksis har lært meg at yoga 
ikke bare virker avstressende, men også 
bidrar til å korrigere ubalanser i kroppen 
min, både fysiske, mentale og åndelige. Den 
mest signifikante virkningen er det yoga gjør 
med hormonelle ubalanser i ulike faser av 
livet, sier Kimberly Justice Mengshoel. 

Hun arbeider som yogainstruktør ved Eli-
xia Lillehammer og er utdannet innen kjemi 
og forberedende medisinstudier ved The 
University of Massachusetts i Boston.

Kimberly mener kombinasjonen av pust, 
meditasjon og ”asanas”, eller stillinger, er en 
nøkkelfaktor for yoga. I de fleste andre idret-
ter er det ikke noe fokus på det mentale. 
Målet er ofte å oppnå bedre fysiske resultater 
eller å konkurrere. Yoga, derimot, fokuserer 
på målet om å oppnå en gradvis større 
bevissthet rundt alle aspekter ved ens fysiske, 
følelsesmessige og intellektuelle tilstand. Det 
nærer sjelen som yogautøverne møter i hvert 
øyeblikk av hans eller hennes liv. 

Å gjøre yoga er en reise i seg selv, gjennom 

seg selv for å finne seg selv. I tillegg blir 
kroppen vridd, strukket og tøyd i mange ret-
ninger, noe som bidrar til å stimulere de 
endokrine kjertlene. Gjør du enkle øvelser, 
kan de være med på å lette hormonstyrte, 
typiske kvinneplager.  

Før Kimberly begynte med yoga hadde 
hun lange, vonde menstruasjonssykluser med 
kramper, irritasjon og humørsvingninger. 
Først da hun begynte med en daglig ashtan-
gapraksis på 1,5 time seks ganger i uken, ble 
plagene nesten borte. 

– Før jeg begynte med yoga var jeg svært 
preget av pms, spenninger, kviseutbrudd og 
menstruasjon som varte i over en uke. Men 

Kimberly Justice Mengshoel (47) 
Bor: Lillehammer. Hva: Instruktør i 
hatha yoga og energy yoga på Elixia 
Lillehammer. Sertifisert yogainstruktør 
med 20 års erfaring fra hatha yoga med 
størst fokus på ashtanga. Har trent 
under kjente instruktører som David 
Swenson og Kino Macgregor. 
Utdanning: Har kjemi og pre-medisin 
fra The University of Massachusetts i 
Boston, arbeid med medisinsk forsk-
ning for Harvard Forsyth og Boston 
Universary School of Medicine. Har 
publisert en rekke artikler i JADA og 
The American Medical Journal. Aktuell 
med: Inspirerer til å gjøre yoga gjen-
nom sine egne erfaringer. Ser på seg 
selv som en livslang yogastudent. 

I hormonbalanse 
med yoga 

Mindre humørsvingninger, færre overgangsalderplager 
og mer ungdommelig glød. Det er bare noen av 

fordelene ved regelmessig yoga.     
Av Hege Stormbringer  Foto: Espen Solli

ORD OG UTTRYKK
Ashtanga: En dynamisk form for 
yoga gjort kjent over hele verden av 
Patthabi Jois fra India.
Pranayama: Satt sammen av prana 
(livskraft) og yama (utvidelse av pust). 
Sammen betyr det å utvide livskraften 
gjennom pusten. 
Ujjayi: Pusteteknikk der du puster 
kraftig ut og inn gjennom nesen mens 
du lager en spesiell lyd som minner 
om sjøbølger.
Asana: Ulike stillinger i yoga.

1. PADMASANA – Lotus: Sitt med rett rygg og sitteknutene (rumpa) 
i gulvet. Kryss beina, ha dem i halvlotus eller hellotus. Masserer egg-
stokkene og livmoren, samt binyrene. Bli i stillingen i 3–5 minutter. 

2. PASCHIMOTTANASANA – Sittende foroverbøyning: Rett ut 
ryggen og bøy fremover fra hoftene uten å krumme ryggen. I begyn-
nelsen rekker du kanskje ikke lenger frem med hendene enn til 
knærne. Masserer livmoren og eggstokkene. 15–25  pust. 

13 stillinger for et harmonisk liv:
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etter at jeg hadde holdt på med yoga regel-
messig i ett år ble dette kraftig redusert, for-
teller Kimberly.

Da hun var gravid merket hun fordeler ved 
å utføre yoga. Øvelsene bidro til å holde 
henne i form, og hun kom raskere tilbake til 
sitt gamle jeg etter fødselen. 

– Gravide mødre som gjør yoga virker 
sunnere, både i kropp og sjel: kroppene er 
mer fleksible, noe som gjør dem bedre rustet 
til å gjennomføre en fødsel. At man er mer 
tøyelig, kan bidra til å redusere fødselssmer-
ter, sier Kimberly. 

Studier viser at yogier også oftere føder 
uten smertestillende medikamenter. Både 
fordi de har med seg god pusteteknikk fra 
yoga, og har en større forståelse for egen 
kropp og dens evne til å tåle smerte. 

Også når kvinner entrer enda en milepæl i 

sitt hormonelle liv, menopausen, har yoga 
vist seg å ha svært god effekt. 

– Idet jeg nå nærmer meg overgangsalde-
ren, vet jeg at de hormonelle nivåene og kje-
mien i kroppen min vil være skiftende. 
Yogapraksisen min vil imidlertid flate ut 
denne fysiologiske ustabiliteten og forsiktig 
strekke hver muskel i kroppen, massere alle 
indre organer og nerver i kroppen, fremme 
blodsirkulasjonen og sørge for frisk oksygen-
tilførsel til alle celler og alt vev i kroppen. 
Dette bidrar til å optimalisere funksjonen til 
de endokrine kjertlene og de kvinnelige 
kjønnsorganene, påpeker Kimberly. 

Enkelte øvelser er svært effektive for å 
påvirke hormonbalansen. I boken ”Hormon 
balance through Yoga; a pocket guide for 
women over 40” sier forfatter Claudia Turske 
at selv om hun regelmessig trente yoga, ram-

met menopauseplagene henne så hardt at hun 
bare så vidt kom seg gjennom daglige oppga-
ver. Bare når hun begynte å fokusere på spe-
sifikke yogaøvelser som virket direkte inn på 
hormonkjertlene, begynte hun å få tilbake 
normale nivåer av energi og vitalitet. I boken 
forklarer hun blant annet hvordan ”hormon-
yoga” virker direkte på eggstokkene, på adre-
nalinkjertlene og skjoldbruskkjertelen 
gjennom innvendig massasje.

Det viser også en studie av dr. Beth Cohen 
ved The University of California i San Fran-
cisco. Hun fulgte 13 kvinner med moderate 
til alvorlige hetetokter i  åtte uker. De gjorde 
yogaøvelser som skulle minske symptomene. 
Kvinnene opplevde 31 prosent færre hetetok-
ter og gikk i snitt ned 1,5 kilo i vekt og fikk 
en signifikant økning av HDL, det gode 
kolestrolet, og sov bedre om nettene. 

Mange yogier tror at stress kan påvirke 
hvor sterke symptomene på menopausepla-
gene blir. Redusert stress vil kunne redusere 
plagene. I tillegg til ulike yogaøvelser vil de 
ulike verktøyene som pust og meditasjon 
være spesielt nyttige for å minimere effekten 
av stress. Ved å konsentrere seg om pusten og 
gå inn i seg selv, senkes blodtrykk, hjertet 
roes og stresshormonet kortisol dempes.

– Det er vanskelig, nesten vondt, å konsen-
trere seg om ikke å tenke på noe annet enn 
pusten når du gjør yoga. Men når kroppen, 
sinnet og sjelen er i flyt gjennom pusten, 
starter kroppen med å ta vare på seg selv. Når 
du en dag greier å stenge ute verden når du 
gjør yoga, kan du oppleve at det hjelper deg å 
takle utfordringene i livet ditt bedre.

Ny forskning ved The Texas University 
MD Cancer Center viser at yoga forbedrer 

5. NAVASANA – Båten: Ta tak under knærne med hendene, løft 
tærne opp fra gulvet og finn balansen på sitteknutene. Rett ut ryg-
gen, og slipp hendene fra knærne hvis det går an, og jobb for å rette 
ut bena. Masserer eggstokkene og livmoren samt binyrene. 5–20 pust.

4. ARDHA MATSYENDRASANA – Twist: Kryss høyre fot over ven-
stre kne, vri kroppen slik at venstre skulder går mot høyre kne, høyre 
arm bak ryggen, titt over høyre skulder. Vri midjen og hold ryggen 
rett. Masserer eggstokkene og livmoren, samt binyrene. 5–10 pust.

9. SETU BANDHA SARVANGASANA – Halvbro: Ligg på ryggen, 
trekk hælene opp mot kroppen. Føttene er parallelle og hoftebrede. 
Løft rumpa opp fra gulvet, flett hendene og press rumpa oppover. 
Løft haken opp så ikke nakken presses mot gulvet. Masserer binyrene, 
skjoldbruskjertelen og biskjoldkjertlene. 5–10 pust.

8. EKA PADA RAJAKAPOTASANA – Duen: Bøy et bein innover foran 
deg, og legg det andre beinet bakover. Det bakre beinet kan godt 
være bøyd i begynnelsen. Legg deg fremover og slapp helt av. Masse-
rer eggstokkene og livmoren, samt binyrene. Prøv å være i stillingen i 
minst ett minutt.

6. BHUJANGASANA – Kobra: Ligg på magen, ha hendene under 
skuldrene og løft overkroppen opp. Hoftene skal være i bakken. Mas-
serer binyrene og eggstokkene. 5–10 pust.

KOM I GANG: 

• Finn et rolig sted i huset der  
du slapper av.
• Sett gjerne på dempet, avslappende 
musikk og tenn gjerne stearinlys.
• Omgi deg bare med positive ting,  
ikke ha rot rundt deg. Rot gir et rotete 
sinn. 
• Start med å ligge i savasana, flatt  
ut på gulvet og pust rolig.
• Prøv å bare konsentrere deg om 
pusten din. At den er kald når den 
kommer inn, varm når den kommer  
ut. Fokuser på lyden av pusten din  
og prøv å slappe av i kroppen din ved  
hvert utpust. Prøv å puste tungt nok  

 
til at du hører pusten din. Prøv å la  
den høres ut som bølger som slår  
inn og ut fra en strand …
• Forsøk å stenge alle tanker ute. 
Dukker det opp trivielle tanker som  
at du må betale en regning eller handle 
mat – se for deg at du legger tanken i 
en skuff, og la den bli der. 
• Dette er din stund. Gå inn i deg selv 
og hold alt annet utenfor.
• Konsentrer deg om pusten når du  
gjør de ulike øvelsene. I begynnelsen 
blir det mange ting å tenke på med  
en gang, men så snart du har 
automatisert pusten vil det gå lettere.
• Vær tålmodig, alt kommer med øvelse.

3. ADHO MUKHA SVANASANA – Hunden: Begynn i planken og skyv 
baken opp mot taket og over føttene. Du skal ha mer vekt på føttene 
enn på hendene etterhvert. Masserer skjoldbruskkjertelen og hypot-
halamus. 5–10 pust.  

10. SARVANGASANA  
– Skulderstående: Løft føttene 
samlet, skyv dem opp mot taket, 
pass på at nakken ikke presses 
mot gulvet. Målet er en rett linje 
fra skuldre opp til anklene. Du 
kan ha ryggen på gulvet i begyn-
nelsen. Masserer skjoldbruskkjer-
telen, biskjoldkjertlene og 
hypothalamus. 15–20 pust.

7. USTRASANA – Kamelen: Sitt på knærne, hoftene i samme linje 
som skuldrene, parallelle legger. Løft hjertet, press hoftene frem. Len 
bakover, sett hendene på hælene hvis ryggen er myk nok. 10–15 pust. 
Strekker hofter og korsrygg.
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livskvaliteten til kvinner som gjennomgår 
strålebehandling etter brystkreft, på grunn 
av den stressdempende virkningen. Studien 
er publisert i The Journal of Medical Onco-
logy og viser at yoga har unike fordeler for å 
bekjempe tretthet – en vanlig bivirkning av 
strålebehandling. Forskerne hadde to grup-
per, der den ene bare utførte stretchingøvel-
ser, mens den andre gjorde yogaøvelser som 
inkluderte kontrollert pust, meditasjon og 
avspenningsteknikker. Begge grupper opp-
levde at øvelsene motvirket tretthet, men 
kvinnene i yogagruppen opplevde i tillegg 
økt evne til å engasjere seg i daglige aktivite-
ter, de hadde bedre allmenntilstand og regu-
lerte kortisolet bedre. De var også bedre i 
stand til å finne mening i sykdomserfarin-
gen.

–  Vi er påkoblet nett og telefoner nesten 

hele døgnet, slik at vi stadig befinner oss i en 
stresstilstand. Yoga hjelper å roe ned krop-
pen ved å redusere nivåene av hormonet 
kortisol, som kan gjøre stor skade dersom vi 
er kronisk stresset. Kortisolet er med på å 
svekke immunforsvaret, sier Kimberly. 

Den viktigste stillingen i yoga er den som 
alle timer avslutter med, og som er lettest å få 
til: savasana, på norsk ”Hvilende gudinne”. 
Stillingen lar kroppen din trekke inn de gode 
effektene fra øvelsene Det er en avslappende 
stilling som reduserer opplevelsen av stress, 
og er beroligende på kropp og sjel. 

Det beste av alt: mange av øvelsene er 
lette, og kan gjøres liggende i sengen. Mange 
av dem kjenner du kanskje igjen fra du var 
barn – som ”balasana”, child’s pose, og ”sar-
vangasana”, skulderstående.

Kimberly påpeker at yoga stimulerer ner-

vene i kroppen. Særlig nervesystemet (det 
parasympatiske) som roer oss ned og under-
trykker stressresponsen blir koblet på og 
blod dirigeres mot de endokrine kjertlene, til 
fordøyelsesorganene og lymfesystemet, sam-
tidig som hjertefrekvensen og blodtrykket 
senkes. Kroppen kan lettere kvitte seg med 
avfallsstoffer og gå inn i en tilstand der den 
prøver å hele seg selv. 

– Det tar tid, men yoga vil gjøre kroppen 
mer balansert. Yoga-treningen er uteluk-
kende din tid, en pause fra alle krav samt alt 
ekstra stress det medfører med de naturlige 
hormonelle endringene. 

Kimberleys liv er blitt mindre stressende,  
hun er roligere og har mindre plager med 
hormonelle ubalanser, og ser det samme hos 
elevene sine. 

– Yoga fungerer, konkluderer Kimberly. 

13. SAVASANA – Hvilende gudinne: Ligg på ryggen, bøy knærne. 
Samle fotsålene. Masserer eggstokkene og livmoren og kan lindre 
menstruajonssmerter. Det anbefales å ligge slik i 5–18 minutter, med 
vanlig, rolig pust. Husk å holde tankene unna, og prøv å se for deg at 
du ligger helt avslappet på et vakkert sted i naturen, under solen. 
Etter hvert kan du rette ut føttene og bli liggende som en hvilende 
gudinne.

12. SHASHANKASANA – Kaninen: Toppen av hodet på gulvet, pan-
nen mot knærne. Ta tak i hælene med hendene, løft rumpa opp mot 
taket. Masserer skjoldbruskkjertelen og hyphotalamus. 10–15 pust.  

11. HALASANA – Plogen: Fra skulderstående: La føttene senkes mot 
gulvet bak hodet, behold hendene på ryggen til føttene treffer gulvet. 
Hvis føttene treffer gulvet kan du legge hendene på gulvet og skyve 
halebeinet oppover, slik at ryggen blir enda rettere. Pass på nakken. 
Masserer eggstokker, livmoren og skjoldbruskkjertelen. Hold i 5 pust.


