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Instruktionstekst til F Ø D programmet 

Fødselsubehag er ikke en nødvendig del af fødslen, når den fødende mor er helt afslappet.!!!Da 
dette hjælper med at undgå ”frygt-spænding-smerte-syndromet”. 

Når frygt er tilstede, sender binyrerene stresshormornerne adrenalin og noradrenalin ud, som 
bringer kroppen ud i ”flygt, kæmp eller frys” tilstanden. På den måde som situationen er, kan 
moderen ikke vælge kæmp eller flygt tilstanden, så der er kun frys tilbage....... 

Pga. kroppens forsvarsmekanisme ledes blodet derfor væk, fra de dele af kroppen, som ikke er 
involveret i selvforsvaret, derfor også livmoderen. Og det er sådan, at med mindre blod i de 
lavere cirkulære muskler i livmoderhalsen, vil disse stramme sig sammen, i stedet for at slappe af 
og åbne sig. 

Med fødselshypnose forbereder vi (programmerer om du vil), den gravide/fødende kvinde til at 
føde i ro og mag. Det betyder at kvindens krop og baby SAMARBEJDER under fødslen, hvilket 
gør fødslen nemmere! 

Der er 3 moduler F-Ø-D og selvhypnose. 

Selvhypnosen skal gentages 20 gange ved sengetid, lige inden lydfilen tændes!  
Jeg er skabt til at føde. Let, naturligt og ifølge naturens orden, føder jeg mit barn roligt og 
afslappet.  

F) Lydfil nr. 1 skal høres ved sengetid hver aften, fra du har erhvervet programmet og frem til  
 dagen kommer, hvor du skal føde. Det anbefales at du de første gange hører lydfilen til  
 ende, så du kan danne billederne i dit indre. Derefter er det okay at falde i søvn, for din  
 underbevidsthed har fået den nyttige information og programmeringen går automatisk i  
 gang 

     Ø) Lydfil nr. 2 skal du høre når fødslen går i gang. Gentag efter behov. Gør opmærksom på  
 fødegangen at du bruger fødselshypnose/lydfil. 

     D) Lydfil nr. 3 er til når baby ER velankommet. En gang om dagen, mens du hviler. Gerne ved  
 en lur midt på dagen, ellers ved sengetid. 

Brug din forestillingsevne og din fantasi, når du hører lydfilerne. Dit kreative sind kan tage dig 
derhen hvor du ønsker! Tanker bliver til ting!!! 
Forestil dig den bedste fødsel, i ro og mag og der vil dit sind tage dig hen, når du skal i gang! 

VIGTIGT: Ordet VEÈR vil jeg bede dig om at slette fra din hukommelse.... 
Erstat med ordet ordet BØLGER! Som på en smuk strand, hvor de små blide bølger skyller op, på 
en solskinsdag. På sådan nogle små fine bølger, bliver DIN BABY, skyllet ud af dit hav og op på 
stranden! SE DET LIGE FOR DIG!!!!!
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