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 2מערך שעור  -לידה רכה

 

 סבב: 

  אני שואלת על התרגול, אם יש שאלות עונה נקודתית.איך היה השבוע? 

 האם שמתם לב לתבניות דיבור שליליות ביום יום?

 דגשים לתרגול: 

 כעוגן. המוסיקה מסייעת להרגעות ויכולה לשמש  -מוסיקה

 הזוג.מנגינה, תנוחה, מגע בן : דוגמאות לעוד עוגנים בתרגול

ולא להתעמקץ להכיר בקיומן ולתת להן  לתת להם לעבור ליד. לא להלחם -צצותכשהמחשבות : מחשבות רנדומליות

 לחלוף בעדינות.

 : גם אם נרדמים התכנים עוברים לתת מודע ומשפיעים.הרדמות בתרגול

 אין צורך להקשיב למילים. האפקט עובר בלי הקשבה לכל מילה.  אזנה למילים:ה

 

 -השעורמבנה 

 כוחה של התודעה .1

 נשימות לשני שלבי הלידה עם דמויים .2

 : ראש ופנים, ליטוף, מגע, הרפיות .3

 משפטים להעצמה, צבעים ורוגע .4

 תנוחה רגילה ללידה:  .5

 , עכוז וניתוח קיסרי.עורף לאחורלידות מיוחדות:  .6

 אימון רצפת האגן .7

 עסוי פרינאום .8

 מניעת קרעים .9

 תנוחות ללידה .10

 ספרים מומלצים .11

 רגועה וסרט עכוז סרט לידה .12

 

 כוחה של התודעה .1
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 . ר הקודםובשע)תרגיל הזרוע והרפית עץ הלימון( ניתן להזכיר את כוחה של התודעה שעברנו עליה 

 בספר. 52עמ'  ישנו תרגיל נוסף של "ארוחת ערב בבקתה"

 -לאחר הקראת ארוחת ערב בבקתה 

 ? קרקור בטן?בלוטות הרוק שלכם עבדוש. מה קרה לכם? 

 וכרים את צבע הורד? ורוד/ לבן/ אדום/ צהוב? איך נראתה הבקתה? השער? ש. אתם ז

 ש. הרחתם משהו?

 חוויתם מציאות שונה בתוך מחשבתכם.

 ...הפעיל את הבלטות הרוקמדובר בתגובות פיזיות בלתי נשלטות. לא נוכל לומר לעצמינו ל

 .ות פיזיותהמילים בתודעה גרמו לתגוב

 שות והנוחות במהלך הלידה.ומילים יכולות להשפיע על התחתהליך לא רצוני.  -גם הלידה

, תוכלו טכניקות שונותלכן תקבלו היום , כולנו שונים. יש אנשים ויזואליים ויש אנשים שמיעתיים -יש מי שלא מרייר

 לתרגל ולבחור מה מתאים לכם.

 

  -נשימה .2

 פעם ביום.בהריון קשה לזכור ולחשוב במהלך הלידה לכן חשוב לתרגל 

 מלצה היא לתרגל בבוקר כמה דקות או בערב כמה דקות.הה

 .ספירהלא ה רוגעתלוי במצב גופני. הענין הוא ה -כל אשה נושמת אחרת

 

 UPנשימת 

 פנימה מהאף )זוהי הנשימה הטבעית(שאיפה 

 שימוש בקול והרפיה של שפתיים(. ת, מאפשרת)משחררארוכה יותר החוצה מהפה נשיפה ו 

 שימו לב לשנוי התחושה הכללית. -כמה נשימות פנימה והחוצה -מהקבוצה לנשום איתי אני מבקשתבשלב הראשון 

להמחשת יחס בין שאיפה לנשיפה וקבלת מושג לגבי אורך שאיפה שלי, מהירה  ספירהלאחר מכן אני מכניסה 

 . להדגיש שאין צורך לספור בתרגול וזה נעשה רק לצורך הלימוד כרגע.ונשיפה

 15<20 ,12<15 
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 ומשתפרת. ן הנשימה מתארכתעם הזמ

 הנשימה תלויה גם בשלב בהריון. בסוף הראות מצטמקות מעט, כשהתינוק יורד הן נפתחות.

 בערך כציר אחד בשלב הלידה הפעילה.אורכן -ארוכותנשימות  3

 .כלפי מעלה -המחשבההגוף פועל כלפי מעלה וכך גם תהיה ראינו בהסבר על שרירי הרחם כי 

 סבון, כדור פורח, דוגמאות שלכם שמש, בועות דמויים:

 הקראה מהחוברת -UP  תרגול דמויים 

למקרה שאתם עייפים ושכחתם. אפשר גם לעשות ניתן להציע בצירים את המחשבה על הדמויים. יש טקסט  -אבות

 שימוש במילים שלכם ללא טקטסט. תכירו את הטקסטים בתרגול.

 "אני אוהב אותך" את עושה עבודה מדהימה" או נשיקה או פשוט שקט... אפשר להתספק במשפט פשוט כמו:

 דקות ביום.  2-3התרגול חשוב. מומלץ לתרגל 

 , חזרה מהעבודה. מחשב עולה.זה עוזר לקבוע מועד קבוע ביום: כשקמים בבוקר

 עם הזמן הנשימה תהפוך לטבעית ולא תדרוש מאמץ או רכוז כלל.

 .לב הראשון של הלידה )גלים( ובהפוגות. גם בהרפיות היום..בש - UP נשימות ודמויישמוש ב

 

 הרפיות: הדגמה ותרגול .3

 ההרפיהלפני  רגועות UPמומלץ לעשות כמה נשימות  •

 פני השינהתרגל יחד מומלץ ל •

)אם אין אפשרות יש הרפיות בקובץ שמע שניתן לרכישה  מרגיע הקול שלו כעוגן -מומלץ שבן הזוג יקרא •

 באתר(

שמוש ...עדינה, הרבה הפסקותהקראה , מקצב דיבור רגיל : קריאה איטיתכמה זה פשוט הזוגבן הנחי את  •

 בקול הרגיל שלך. אפשר לעשות שמוש למילים שיותר מתישבות לך כל עוד הן חיוביות.

ולאחר מכן תוכלו להחליט איזו הרפיה  ברוטציה כל יום/ יומיים פעמים 3תתרגלו כל אחת  -הרפיות 3נתרגל  •

 הכי מתאימה לכם ותמשיכו עם מה שעובד לכם.

 ., במיוחד לקראת לידהפשוטה אך דורשת תרגולפעולה נשמעת לכאורה  "ההרפי"

 מתי משתמשים? 

 בכל שלב לפני או במהלך הלידה בו את חשה צורך להרגע.
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ו הקלטה. וניתן גם להשתמש בתרגול ולהעזר ניתן לעשות שמוש בהרפיה כולה עם הקראה של בן הזוג א

בעונגים שנוצרים לפני הלידה ובמהלכה בכל סיטואציה שאתם חשים שיש צורך בהרפיה )לידה מאטה/ 

 . סיטואציה שמוציאה מרוגע(

 

והוצאו אלמנטים מסוימים שיכולים להיות יותר מזוהים עם  בחוברת*שימו לב שנערכו שינויים בהרפיות 

טרם עבר שנויים שכן הוא מהווה תרגום של הגרסה הבריטית. לכן ייתכן ותבחינו בשנויים  הספרהיפנוזה. 

 בהרפיות. הדיסקים עדיין בגרסה של הספר. מומלץ בשעורים לעשות שמוש בהרפיות שבחוברת.

 

  -ראש ופנים .1

 הקדמה: הרבה מתח בראש ובפנים, משפיע על כל הגוף.

 הרפייתה מסייעת להרפיית האגן. -לסת

 רירים הטבעתיים מרפים ומשפיעים על צוואר הרחם והנרתיק.הש

 אני מקריאה לקבוצה

 

 על מתנדב/תהדגמה  -ליטופים .2

  -בזוגותתרגול 

. כמובן וצחוק מייצר אוקסיטוצין ובריא באופן כללי הקדימי ואמרי להם שזה בסדר לצחוק כי זה חדש להם

 )אפשר במיטה או על הספה(.שבבית התרגול יהיה יותר אפקטיבי בסיטואציה אינטימית 

אם זו קבוצה נסי לפזר את הזוגות ברחבי החדר/ בית. שימי מוזיקה נעימה ברקע. הביטי שהם מתרגלים 

 כמו שהסברת בעדינות מבלי לתת תחושה שמסתכלים עליהם.

 .נתרגל על היד הדומיננטיתהסבר על התרגיל: 

 של המלווה.מהאצבעות כלפי מעלה עם גב כף היד עדין מכיוון ליטוף 

 הרפיהלכעוגן ישמש הליטוף 

 זה בסדר. -ואם מתאים ליטוף אחר שטוב לשניכם שנלמד הליטוף זה*

 * ניתן לעשות שנויים במילים

 *ניתן להעזר בטקסטים גם בלידה או רק בעוגנים שמייצרים בתרגול.

 .ותרגול בזוגות הדגמה על מתנדב/ת -מגע רך .3

 מגע זה תמיד נעים, במיוחד בלידה. יש כאלו שלא אוהבות כמובן. 

עוד עוגן שיכול לעזור אם המיילתד נוגעת בבטן או אם תרצי מגע של בן זגוך במהלך הגלים  -יד על הבטן

 או בינהם.

 

 משפטים ללידה מעצימה  .4
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בזמן הבטחון וחיזוק ידה הלאני מסבירה על החשיבות של המשפטים לצורך תכנות מחדש של המחשבות כלפי 

 הלידה.

 אני מזכירה שמילים על דרך השלילה נקלטות פחות טוב בתת מודע ולכן כל המילים פה הן חיוביות

כבר מעכשיו ושמוש טבעי בלידה. חלקם נוגעים להריון ויסיעו ליצור רוגע  ים הם בזמן הווה לצורך הטמעתםטהמשפ

 בהריון.

כך ניתן לגעת בנושאים  -ם כמו "הלידה שלי מצוינת/ קלה/ טובה"יליהמשפטים ממוקדים בנושאים שונים ולא כל

 שחשובים לכם.

 יצירת משפטים אישיים לטיפול בפחדים שלכן.המלצה ל

 לחזור על האופן בו נמיר משפט של פחד למשפט מעצים חיובי.

 על המחשב /כתיבת משפטים על בריסטולים עם צבעים/ על המקרר/ בשרותים/ על הדלתהמלצה ל

 ומלץ שבן הזוג יכיר ויוכל לחזק אתכן במה שחשוב לכן לשמוע.מ

 לוודא שזמן הווה, שפה חיובית ומיקוד. -שלהן ולהתיעץהאישיים אני מציעה לנשים לכתוב לי במייל את המשפטים 

 גם לבן הזוג יש פחדים והוא גם יכול להכין לעצמו משפטים מעצימים ללידה.

משפטים ויזואליים ששלחתי מידי יום )כרגע הפסקתי(. היו בני זוג ששלחו  רעיונות: היתה לי מערכת ווטסאפ עם

 מייל יומי לבת הזוג/ כתבו על לוח במקרר כל יום משפט אחר. היתה אשה שהכינה מצגת לעצמה עם ויזואליות.

 

 , המלצה לתלות)יש בספר ובחוברת( הצגת התמונהללידה: תנוחת התינוק הרגילה של תינוק המוכן  .5

 פנים לגב האם.. -פנים לצד ימין של האמא, בירידה -, הסברמחשבות משפיעות על הגוף -בבית/ על מסך

 .זו לקראת הלידהרב התינוקות יהיו בתנוחה 

 מיוחדים: מנחים/מצגים .6

 )בהקשר של הסיפור על שמוש לא זהיר מבילים( דברנו קצת בשבוע שעבר -עורף לאחור

החלק הכבד של הראש נופל לנקודה הנמוכה ביותר.  -אם. עורף לאחוריש תינוקות המפנים את גבם לגב ה

 תנוחה הרגילה.נטיה ל -נופל לגב. בהטיה קדימה -כשיושבים אחורה

 ר: עבודה פיזית, שרפרפים, הליכה.בעב

 רכב.בספה ושיבה על י: היום

 מה לעשות:

 בדרך לעבודה. -הליכהירך גבוהה מברך באוכל ועבודה,   -תנוחות זקופות עם הטיה קדימה , כדור

 מותח רקמות ברצפת האגן וירך פנימית )אלא אם נאסר עלייך( -ישיבה מזרחית
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 פרפר למתיחה גדולה יותרתנוחת 

 טוסיק למטה במקום ראש. יש רוחב ויש אלכסון. -עכוז

 מזל שיש קיסרי. -רוחב

 יכול להיות שבדרך לסיבוב. -אלכסוןרוחב/ 

 אז לא נחשב עכוז 37או  35עד  30משבוע הרב מסתובבים 

 28עכוז בשבוע  30%

 .40בשבוע  3-4%

 מצידנו לחשוב שאנו יודעים מה טוב עבור התינוק. יומרנילנו בחוץ לא ברור למה. קצת 

 לגב האם.התינוק מופנים פני וכשקל יותר להוולד עם הראש קודם, 

 : צורת רחם, מיקום שליה, חבל טבורלתנוחה אחרת ים שונים הסבר

 ודע הכי טוב""התינוק י

 יתכן וניסה להסתובב ונגמר לו המקום

ECV-  ( תלוי גם ברופא לכן כדאי לברר 50%, מניפולציה כוחנית. לא תמיד עובדת )37היפוך חיצוני: שבוע

 חבל טבור ושליה ימשכו< דימום מצריך קיסריההיפוך מתבצע בבית חולים שכן יש חשש ש אחוזים שלו.

 עזרים אחרים: 

מיקום  -63סיפור לא מבוסס...הגיע לקיסר אך אסור לגעת בו אז השתמשו במחטים. עמ'  -אקופרשר .1

 לחיצות.

 pulsatilla -הומאופטיה .2

 קרח על הבטן .3

 מוזיקה בתחתית הבטן .4

 (80%היפנותרפיה ) .5

 שיחה עם התינוק .6

 להמנע מכריעה .7

 שחיה .8

 ה.או בלידה עצמ 39חשוב לזכור שעכוז זה מצב נדיר ויש כאלו המסתובבים בשבוע 

קבע שקיסרי בטוח מלידת עכוז רגילה. היום יש מחקרים שמוכיחים אחרת. חסרות  -2001משנת   Hannaמחקר 

 מיומנויות רופאים. 
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לעכוז ולא לקיסרי  של האיגוד הישראלי למיילדות וגיניקולוגיה היאגם בישראל ההמלצה   שנויים חלים בצרפת וקנדה.

(%D7%A2%D7%9B%D7%95%D7%96.pdf-content/uploads/2016/10/2-http://www.leidaraka.co.il/wp) 

https://www.leidaraka.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-ניתן להפנות לפרופ' שווד על עכוז: 

-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%93-%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4

A2%D7%9B%D7%95%D7%96%D7%-%D7%9E%D7%A6%D7%92/ 

 

: מיילדת הרבה עכוז באנגליה "נורמלי אך לא רגיל" -מרי קרונק

-%D7%91%D7%9C%D7%99-https://www.leidaraka.co.il/%D7%A2%D7%9B%D7%95%D7%96

-%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D

%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A7/ 

 

AIMS- Assosiation for improvement in maternity care 

 נהם על האפשרויות בלידת עכוז.יש ספרים רבים, בי

 בסיום הדברים הציגי שוב את התנוחה הרגילה.

 רצפת האגן .7

 מאד משעמם -הקושי

 מה עושים? כווץ והרפיה

 למה זה עוזר? כיווץ מסייע לפתח שרירים

הרפיה מסייעת להכיר תחושת הרפיה הנדרשת כשהתינוק יורד בתעלה )שלב שני הקרוי גם לחיצות, אצלינו לא 

 לוחצים(

 מתי לתרגל? כדאי למצוא זמן קבוע. כמו העלאת מחשב, נסיעה, המתנה בתור, שיחת טלפון.

 : רמזור אדום/ עצירת אוטובוס או רכבת/ העלאת מחשב/ הנקה.כדאי למצוא עוגן קבוע כדי  שהתרגול יהפוך אוטומטי

 אפשרות לתזכורת בטלפון

 חשוב מאד ללידה וגם לאחרי

 רצפת אגן.שרירי  -קוד פתק: שרה

 

http://www.leidaraka.co.il/wp-content/uploads/2016/10/2-%D7%A2%D7%9B%D7%95%D7%96.pdf
https://www.leidaraka.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%93-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%92-%D7%A2%D7%9B%D7%95%D7%96/
https://www.leidaraka.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%93-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%92-%D7%A2%D7%9B%D7%95%D7%96/
https://www.leidaraka.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%93-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%92-%D7%A2%D7%9B%D7%95%D7%96/
https://www.leidaraka.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%93-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%92-%D7%A2%D7%9B%D7%95%D7%96/
https://www.leidaraka.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%93-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%92-%D7%A2%D7%9B%D7%95%D7%96/
https://www.leidaraka.co.il/%D7%A2%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A7/
https://www.leidaraka.co.il/%D7%A2%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A7/
https://www.leidaraka.co.il/%D7%A2%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A7/
https://www.leidaraka.co.il/%D7%A2%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A7/
https://www.leidaraka.co.il/%D7%A2%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A7/
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 מומלץ להדגים באמצעות דגם האגן הרך() עיסוי פרינאום .8

 איבר בין הנרתיק לפי הטבעת -פרינאום

 מרכך רקמות וגורם להן להתגמש -שימון

 שימון כמו שימוש בקרם ידיים או פנים

 הגמישות תאפשר מתיחה וגם חזרת המצב לקדמותו

ו משמעותית קרעים/ חתך חיץ )חתך יזום לסיוע הפחית 34מחקר הראה שנשים שעסוי את הפרניאום משבוע 

 להמנע מחתך חיץ.  -מגמה בעולםהליולדת(. 

 באימון עצמו רואים שנוי בגמישות

 מפחית חרדה בנושא ונותן בטחון -מתרגלים לתחושת המתיחה

 ...אוהבות אך יש לשקול מול אפשרות להקרע וחוסר הנוחות לאחר מכן< אי אפשר להשוותיש נשים שלא מבינה ש

 עוד פרט המסייע ללידה להיות נוחה יותר

 תרגול הוראות בחוברת

 

 בחוברת תרגול לעבור על הדף -המנעות מקרעים .9

 

 )דוגמא גסקין מנובר הקשבה למה שהגוף והתינוק רוציםכל תנוחה שנוחה לך.  -(2)שלב  תנוחות לידה .10

 (.נולד מתוך פעולת נשים בלידה ללא הנחיה

כדור, השענות על מיטה, על הברכיים בבריכה, עמידה עם ידיים סביב בן  קדימה: ונטיה מעט תנוחה זקופהעדיף 

 זוג, על הגב הכי פחות יעיל,כריעה לבחור מה שמרגיש נכון. 

 . )נספח( דוגמא: לידה בחצי ישיבה

 .להרים צעצוע יכרע בטבעיותילד שנכנס לחדר  -כריעה

 מות בהם העבודה מצריכה כריעה )ליקוט בשדה(או מקו )יפן( יש חברות בהם כורעים בקבוצה

 כסאות השכיחו יכולת כריעה.

דקות כריעה עם תמיכה  5-. להתחיל מכרעימרפקים על הספה והתמקמי כשגבך מופנה לספה עם ה -תרגול יומי

 על שרפרף. -. כריעה נתמכת)לא ליפול(
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 מילים חיוביות/ נשיקה. ללחישת רכי בן זוג: חום גוף מסביב, עסוי, קרוב לאוזןבכריעה בין 

)אני מדמיינת עבור הגברים שהם בצבא  כורעים מאחורי עץ ולא שוקלים -הרבה תאוריות על תנוחות אך בטבע

 , דרך טבעית להוצאת דברים מהגוף.והולכים לשרותים או בטיול וכך הם מזדהים עם העניין וצוחקים(

 ...וף עדיין יודע לעשות זאת מצוין גם אם המח לאהג -לא ילדת בלידה רגילהעוד הגוף יודע מה לעשות. אם 

 30%גדל עד  גןכשהירכיים מופנות החוצה הא

(שביקש לראות לידה, האצולה חיקו זאת, 17)במאה ה 14-ה ואיסיפור לא מאומת על ל? למה נשים יולדות בשכיבה

האחים צ'מברליין המציאו מלקחיים. המילדות עד אז ירדו לרצפה. נשים חיקו זאת מתוך מחשבה שמה שטוב לאצולה 

טוב לכולם. בלי לחשוב באמת מה טוב ליולדת ולתינוק. ואז מיילדות נתקלו בקשיים ונאלצו לערב רופאים בתהליך 

 יותר תכופות. לעיתים

 טבעית ביותר –תנוחה  -כריעה

 פועל על כוח הכבידה .1

 מגדיל היקף האגן .2

 מקצר אורך תעלה .3

 הטיה קדימה של רחם ואגן מסייעת להתכווננות נוחה יותר לתינוק .4

 לא מחייב שתרצי בלידה. לכן כדאי להתאמן ולראות בלידה אם זה מתאים לכן. שתהיה אופציה.

  -שכיבה

 בניגוד לכח הכבידה .1

 דחיפה כלפי מעלה בגלל עצם הזנב המתעגל כלפי מעלה. .2

 אין שימוש בגמישות הטבעית של עצם הזנב בלידה. משקל הגוף לוחץ. .3

 לחץ תוך בטני שמפריע לפעולת השרירים הטבעית. .4

 צמצום היקף האגן ומקשה על התינוק .5

 משקל גופך יכול להפריע לזרימת הדם ומערכת העצבים .6

 

 לכל אחת מתאים משהו אחר.:

)מומלץ רטיות  תמיכה של המיילדת בפרינאוםמאפשר גם לפעמים נוח לשכב על הצד ואפילו על הגב.  -עייפותיש 

 (כיעילחמות כי הוכח 

 כאבים בסחוסים באגן )חלק הכי גדול בשלד, מורכב משלושה חלקים התלויים אחד בשני בתנועתם(. -סימפיסיוליזיס
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 ספרים .11

 שלהם באמצעות הפניה למאמרים/ מחקרים וספרים: המליצי לבני הזוג להעמיק את הידע

 primal health -מישל אודנט

 ina may's guide to childbirth -אינה מיי גסקין

AIMS- חוברות של ארגון לשיפור הלידה 

 

  הקריני סרט לידה. .12

דם יש אנשים שלא רוצים לראות. אפשר לשים סרט פחות ויזואלי. להסביר שאלו סרטים חיוביים שתפקי*

 לעצב תדמית חיובית ללידה לעומת הדימוי המפחיד המוצג בסרטים.

 

 . 4ניתן להציג בשעור זה ובשעור  של לידות בית. KGסרטי לידה של  2יש 

 only-http://www.kghypnobirthing.com/members-למדריכות בלבד: הסרטים ניתנים לרכישה באתר הבריטי

online/product/product.html-births-products/hypnobirthing-products/members 

  

 ד סרטי לידה מומלצים לשעור זה:עו

 https://www.youtube.com/watch?v=6WEEeRZ9QTEשימוש בקול בלידת בית בצרפת: 

 w.youtube.com/watch?v=3c7bMQgyndM&t=260shttps://wwלידה בבית חולים: 

 

 .2ותזכורת על דף תרגול שעור  ��סיימי את השעור בברכה חיובית

יש "משבר אמצע". לא מבינים לאן פנינו מועדות ולכן מומלץ לומר מה עברנו ולספר בקצרה  3-ל 2*לפעמים בין שעור 

 מה נעשה שעור הבא ולאחריו...

http://www.kghypnobirthing.com/members-only-products/members-products/hypnobirthing-births-online/product/product.html
http://www.kghypnobirthing.com/members-only-products/members-products/hypnobirthing-births-online/product/product.html
https://www.youtube.com/watch?v=6WEEeRZ9QTE
https://www.youtube.com/watch?v=3c7bMQgyndM&t=260s

