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Sund, glad og gravid  
– Din baby bliver hvad du 
tænker og   spiser!  
 
Bogen til dig, der allerede er gravid, 
planlægger at blive gravid, eller har 
udfordringer med at blive naturligt 
gravid 
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Her	  en	  helt	  unik	  graviditets-‐guide,	  der	  giver	  indsigt	  i	  hvordan	  den	  enkelte	  får	  mest	  muligt	  ud	  af	  sin	  kost,	  krop,	  
tankemønstre,	   omgivelser	   og	  mentale	   tilstand,	   samt	   indsigt	   i	   hvordan	  man	   positivt	   kan	   påvirke	   sit	   barn	   selv	  
længe	   inden	   det	   er	   undfanget.	   Med	   principperne	   i	   bogen	   opnås	   en	   hverdag	   med	   energi,	   glæde,	   sund	   tarm,	  
klarhed	  og	  en	  glad	  baby	  i	  maven.	  Bogen	  er	  skrevet	  ud	  fra	  devisen	  om,	  at	  baby	  eksisterer	  længe	  før	  den	  kan	  ses	  
med	  det	  blotte	  øje,	  at	  vi	  er	  forældre	  længe	  før,	  vi	  står	  med	  vores	  baby	  i	  armene.	  Det	  handler	  om	  at	  vi	  ser	  på	  os	  
selv	   som	   unikke	   individer,	   der	   skal	   gødes	   og	   vandes	   på	   lige	   præcis	   vores	   egen	   måde.	   Vi	   skal	   tilbage	   til	   det	  
oprindelige	  og	  naturlige	  og	  føle	  os	  trygge	  undervejs.	  	  
	  
Graviditet	  eller	  mangel	  på	  samme,	  er	  for	  mange	  gået	  fra	  at	  være	  naturligt	  til	  besværligt.	  Hvad	  er	  årsagen	  til,	  at	  
hver	  9.	  barn	  i	  Danmark	  i	  dag	  fremstilles	  i	  en	  kop,	  når	  vi	  har	  adgang	  til	  stadig	  mere	  information	  om	  sund	  kost	  og	  
livsstil?	  Bogen	  indeholder	  også	  STORKEKUREN®,	  der	  er	  en	  trin	  for	  trin	  guide,	  til	  dig	  der	  ønsker	  graviditet,	  men	  
som	  lader	  vente	  på	  sig.	  STORKEKUREN®	  er	  blandt	  andet	  baseret	  på	  indtag	  af	  særlige	  kosttilskud,	  opretholdelse	  
af	  en	  optimal	  fordøjelse,	  en	  velfungerende	  tarmbakterieflora	  og	  på	  hvordan	  man	  spiser	  sig	  til	  en	  god	  syre/base	  
balance.	  Du	  kan	  med	  andre	  ord,	  forøge	  chancerne	  markant	  for	  at	  få	  ønskebarnet,	  helt	  uden	  kemi.	  	  
	  
Bogen	  tager	  den	  gravide	  på	  en	  selvopdagelsesrejse,	  hvor	  hun	  selv	  vil	  kunne	  mærke	  og	  nærmest	  se	  sit	  lillebitte	  
barn	  vokse,	  før	  andre	  kan.	  Når	  en	  gravid	  således	  lærer	  at	  stole	  på	  sine	  instinkter,	  kan	  hun	  bedre	  træffe	  valg	  på	  
sine	  egne	  og	  sit	  barns	  vegne.	  Gennem	  diverse	  øvelser	  i	  bogen,	  kan	  hun	  optimere	  sin	  krop	  og	  sin	  psyke,	  hvilket	  vil	  
bidrage	  både	  til	  den	  bedste	  start	  på	  dette	  nye	  kapitel	  som	  mor	  og	  senere	  hen,	  hvor	  den	  nybagte	  mor	  bliver	  den	  
mere	  erfarne	  mor.	  	  
	  
	  
Bogen	  byder	  også	  på	  forfatternes	  erfaringer	  omkring:	  
	  

♥	  Opdatering	  af	  forældede	  kostråd,	  der	  måske	  skader	  mere	  end	  de	  gavner	  
♥	  Den	  oprindelige	  graviditet,	  naturens	  go-‐knap	  og	  stopsignaler	  
♥	  Hvordan	  du	  følger	  dit	  ufødte	  barns	  udvikling	  uden	  oldnordisk	  skemalægning	  
♥	  Gener,	  epigenetik	  og	  omgivelsernes	  indflydelse	  
♥	  Rebozo-‐massage	  og	  hvordan	  du	  kan	  forebygge	  strækmærker!	  
♥	  Lækre	  og	  nemme	  opskrifter	  til	  nærende	  mad	  for	  både	  mor	  og	  far	  	  
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Forfatter og kostvejleder Lene Hansson har, sammen med Doula og NLP Master Christina Hedegaard, skrevet 
bogen ”Sund, glad og gravid, din baby bliver hvad du spiser og tænker”, der udkommer på forlaget ARONSEN. 

Lene: lene@lenehansson.dk - Christina: christina@mamachristina.dk 
	  


