
    

Track 1     Magic Carpet Relaxation  15’38 
Track 2      Statements for an Empowering Birth 09’20
Track 3      Colour and Calmness Relaxation  22’19
Complements The Hypnobirthing Book by Katharine Graves. Powerful on its own or as an addition to 
a course of KG Hypnobirthing™. For more CDs visit our website: www.kghypnobirthing.com

Replaces negative preconceptions about birth with positive anticipation so your body can work 
 KG Hypnobirthing™ makes a difference to 

birth for you - and for your baby. Katharine Graves, leading hypnobirthing specialist and founder of 
KG Hypnobirthing™ teaches classes for couples and also trains KG Hypnobirthing™ teachers in the 
UK and internationally in the Royal College of Midwives accredited teacher training course. 

ALSO IN THIS SERIES
Fear release for pregnancy and birth
More relaxations for a gentle birth - Peaceful and Positive
Breech baby - Comfort and Reassurance
Your baby’s caesarean birth - Positive and Gentle
For a new mother 

More CDs and MP3s available on the website.

0845 337 9149

OFFICE@KGHYPNOBIRTHING.COM
WWW.KGHYPNOBIRTHING.COM

Music:River Dawn.www.CatherineMarieCharlton.com
©Katharine Graves 2014
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קת'רין גרייבס
מחברת ספר ההיפנובירת'ינג

הקלטה ותרגום לעברית: אליזבת ברנט, לידה רכה

הרפיות ללידה רגועה
צבעים ורוגע

19:42 דק׳הרפיית מרבד הקסמים רצועה 1
13:13 דק׳משפטים מעצימים רצועה 2
27:14 דק׳הרפיית צבעים ורוגע רצועה 3

דיסק זה מהווה השלמה לספר ההיפנובירת'ינג אשר נכתב על ידי קת'רין גרייבס. הוא בעל השפעה עצומה בפני 
www.leidaraka.co.il :היפנובירת'ינג. לדיסקים נוספים בקרו באתר KG עצמו או כחלק מקורס של

הדיסק מחליף תפיסות שליליות כלפי הלידה בציפיה חיובית, על מנת שגופך יוכל לעבוד בצורה יעילה ונוחה, 
באופן בו תוכנן לעשות. KG היפנובירת'ינג משפרת את הלידה עבורך ועבור תינוקך.

קת'רין גרייבס, מומחית להיפנובירת'ינג המובילה בתחומה ומייסדת KG היפנובירת'ינג, מלמדת זוגות לקראת לידה 
וכן מכשירה מדריכי KG היפנובירת'ינג בבריטניה ובעולם בקורס הכשרה המוכר על ידי ארגון המיילדות הבריטי. 

דיסקים נוספים בסדרה:
שחרור פחדים להריון וללידה - בטחון ועצמה
הרפיות נוספות ללידה רכה - חיוביות ושלווה

River Dawn www.catherinemariecharltn.com :מוסיקה
Katharine Graves 2016 ©

Info@Kghypnobirthing.co.il
WWW.KGHYPNOBIRTHING.CO.IL

0044-330-111-2292

צבעים ורוגע
קת'רין גרייבס, מחברת ספר ההיפנובירת'ינג

תרגום והקלטה לעברית: אליזבת ברנט, לידה רכה


