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מהדורה שניה כל  במשך  בליבך  תנצרי  אשר  וחיובית  מעצימה  חוויה  להיות  יכולה  לידה 
בעלות  ופשוטות  עדינות  טכניקות  לך  מעניקה  היפנובירת'ינג   KG חייך. 
בהריון,  אלו  טכניקות  תרגול  באמצעות  תינוקך.  ועל  עליך  עצומה  השפעה 
טבעי  באופן  ללדת  ביכולתך  בטחון  ובונה  ומתחים  פחדים  משחררת  את 
במהלך  ובטחון  רוגע  תחושות  חלקה.  בצורה  להוולד  תינוקך  של  וביכולתו 
משככי  אנדורפינים,  לשחרר  יעילה,  בצורה  לעבוד  לגופך  מסייעות  הלידה 

הכאבים הטבעיים של גופך.

KG היפנובירת'ינג יכולה להפחית את הצורך במשככי כאבים ולקצר את משך הלידה. קיים גם סיכוי גדול יותר 
שתחווי לידה טבעית, רגועה ונוחה. KG היפנובירת'ינג גורמת לאב להיות מעורב באופן פעיל, שניכם תלמדו 

מיומנויות להטמעת בטחון בנוגע ללידה וביחס לתפקידכם כהורים.

ספר ההיפנובירת'ינג מהווה הכנה מקיפה ומלאה ללידה, המנחה אותך להגשים את הלידה בה את בוחרת- 

עבורך ועבור תינוקך.

קת'רין גרייבס, מדריכת היפנובירת'ינג מובילה ומייסדת KG היפנובירת'ינג, לימדה באופן 
אישי למעלה מ- 2,000 אמהות.

"ספר זה מציג גישה ללידה המאפשרת לידה רגועה, בטוחה ושמחה. אני ממליץ על הספר 
בחום, שכן הוא מציע גישה פרקטית תוך שימוש בטכניקות מוכחות."

 DR ZHIDAO XI, School of medicine, Swansea Univrsity,formr Senior Research Fellow,(
)University of Oxford

"מתוך דפי הספר מאירות איכויותיה המיוחדות של קתרין– חיוביּות בלתי נלאית, הומור, 
בתהליך  עמוקה  אמונה  וכן  ולתינוקותיהם,  זוגן  לבני  לנשים,  ללידה,  ביותר  עמוק  כבוד 

הלידה הטבעית"
LIZ NIGHTINGALE, Independent Midwife

 the International Advisory :קת'רין חברה בארגונים הבאים

 Board of HypnoFertility of America, The Maternity and
 Neworn Forum of the Royal Society of Medicine, the

 Association for the Improvement of Maternity Services
.)AIMS(, the Royal Collage of Midwives

קת'רין הוכשרה כדולה על ידי דר' מישל אודן, הגיניקולוג בעל השם 

העולמי. קת'רין מרצה ומלמדת ברחבי העולם והכשירה 500 מדריכי 

 the Royal היפנובירת'ינג, בקורס ההכשרה המוכר על ידי KG
.)RCM ארגון המיילדות הבריטי( Collage of Midwives

הקדמה: ד״ר מישל אודן

מדריך מעורר השראה 
ללידה רגועה, בטוחה וטבעית

מאנגלית: אליזבת ברנט
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