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1. Forord 

Danmark er i dag præget af et pulserende erhvervsliv, hvor højt 

arbejdstempo, nytænkning og vækst er i højsæde. Vores tid skal 

effektiviseres og optimeres og samtidig kræves det, at der er evidens for alle 

nye tiltag og forslag til ændringer. Vi skal være online og opdateret, have 

den rigtige holdning og konstant være til rådighed for vores omverden. Vi 

har travlt! Urets timer dikterer vores hverdag, løbende prioritering af 

diverse opgaver, aftaler og møder er en nødvendighed og timerne til ro, 

afslapning og refleksioner er få. 

I dag (over)lever vi ved hjælp af vores intelligens og evnen til at kontrollere 

og planlægge. Vi er oppe i vores ”hoveder” det meste af tiden, mens vores 

kroppe degraderes til et hylster for vores intelligens. Vi skaber og former 

vores karriere, parforhold og familieliv via vurderinger, analyser, tanker, 

mål og delmål. Den dag vi tvinges gennem en kropslig proces opstår der ofte 

problemer, da mange ikke er bekendte med egen krop, og ikke er bevidste 

om kroppens funktion og evne. En fødsel er et godt eksempel på en sådan 

kropslig proces. Det kræver fuld tillid til kroppens funktion og evne hvis en 

fødsel skal have de bedste forudsætninger for at forløbe naturlig, let og 

ukompliceret. Fokus skal flyttes fra hoved til krop, hvilket tager tid og 

kræver øvelse. 

Som jordemødre ser vi en stigende tendens til at kvinder mangler en 

grundlæggende tro på deres krop. Faktum er at kvindekroppen er skabt til 

at være gravid og føde! Vi er det fineste design med den smukkeste evne til 

at danne og give liv til et nyt lille individ. Hvorfor dog betvivle denne 

medfødte evne og hvorfor forstyrre processen med medicinske indgreb, 

medmindre det er yderst nødvendigt?  

Vi er som mennesker intelligente, videbegærlige og planlæggende, men 

vores krampagtige ønske om kontrol kan let komme til at overskygge 

kroppens naturlige funktion. Kvinder som er i kontakt med sig selv og egen 

krop og som evner at overgive sig til den kropslige proces føder lettere, end 

de kvinder som forbliver i hovedet og forsøger at skabe kontrol og styring. 

Denne bog er skrevet af en mand, som har respekt for naturens magt, 

indsigt i kvindekroppens medfødte evne og viden om tankens kraft. Det 

glæder os, at Bjarne ønsker at dele sin viden og hjælpe gravide kvinder 

tilbage til egen krop og troen på egen evne.  
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Mindful birth er lige til og let at forstå. Men husk at intentioner og viden 

intet er værd medmindre det overføres til praksis. Nyd denne bog og lad 

budskabet forplante sig i din krop.  

De varmeste anbefalinger 

 

Annika Frøkjær Pedersen & Louise Schubert Paaske 

Jordemødre og indehavere af Din Jordemoderpraksis  
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2. Indledning  

For 4 år siden kom en af mine psykoterapeutiske medstuderende og spurgte 

mig om jeg ikke kunne hjælpe hende med hendes bekymringer og frygt for 

at føde. Hun havde hørt om fødselshypnose, og at det kunne hjælpe på 

frygten for veer, smerter og tanker om hvorvidt det hele nu kom til at gå 

godt osv.   

Da hun vidste, at jeg er uddannet hypnoseterapeut tænkte hun, at jeg måske 

vidste noget om fødselshypnose og arbejdede med det i min klinik. Jeg 

måtte sige til hende at det, vidste jeg absolut ingenting om.  

En nysgerrighed blev tændt, og jeg støvsugede nettet for informationer om 

fødselshypnose. Jeg fandt frem til et online fødselshypnoseinstruktør 

kursus for hypnoseterapeuter, og så var jeg i gang. Min medstuderende var 

frisk på at være min første fødselshypnose klient. Vi havde to eller tre 

sessioner, og jeg indtalte en afslapningshypnose til hende, som hun kunne 

lytte til igen og igen.  

Hun gik på barsel, fødte og sendte mig denne mail: 

 

DRØMME FØDSEL 

”D. 07.07.09 fødte jeg en skøn pige på Sønderborg Sygehus. Det var min 

første fødsel og alt forløb, som jeg havde håbet på. Tilde som min pige 

hedder og jeg fik utrolig mange roser for vores samarbejde og hun viste 

sig at komme meget harmonisk fra start.  

 

Inden fødslen fulgte jeg et forløb hos Bjarne. Jeg var under hypnose og fik 

cd'er med hjem, som jeg hørte over en periode.  

 

Det var rigtig rart at kunne forberede sig aktivt på fødslen og jeg er sikker 

på at ve arbejdet blev så effektivt på baggrund af Bjarnes hypnose. Det 

var en oplevelse af, at have fuld tillid til at kroppen kunne gøre sit arbejde 

uden indgreb og at vejrtrækningen var grundig indlært. 

 

Jeg skal helt sikkert hen til Bjarne når jeg venter mig igen, og kan varmt 

anbefale forløbet til andre vordende mødre” 

 

Min glæde var stor på hendes vejene, og jeg vidste med et, hvad der skulle 

være mit speciale som hypnoseterapeut, da det at arbejde med 

fødselshypnose gav en særlig mening.  
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Her efter gik det stærkt, jeg fik kontakt til Vivi Kron, som har Nordisk Yoga 

i Odense og som i forvejen lavede før og efter yoga for gravide. Hun synes 

det lød interessant med fødselshypnose, og at det passede ind i yogaskolens 

tilbud til gravide.  

 

1-2-3 så sad jeg med det første hold på 8 gravide foran mig. Holdet svingede 

godt sammen og blev til en lille mødregruppe, som efter deres fødsler 

inviterede mig ud til et af deres møder, for at se alle de dejlige unger og høre 

deres historier og erfaring med brug af Mindful birth. Det var fantastisk, og 

netop disse 8 dejlige kvinder foreslog, at jeg skulle 

kalde fødselshypnose for Mindful birth. De syntes, at ordene Mindful birth 

var mere dækkende for det jeg undervidste i.  

Således blev Mindful birth født og så dagens lys i 2009.  

 

Det er sidenhen, de sidste 6 år, blevet til mange gravide og deres 

fødselspartnere, som har fuldt undervisningen ved Nordisk Yoga i Odense 

eller været forbi min klinik i Odense til private sessioner.  

Jeg er alle disse kvinder og mænd dybt taknemlige, for det de har lært mig 

via deres tilbagemeldinger, som har været med til at udvikle Mindful birth 

til det, det er i dag – Tusind tak!  

 

I 2012 fik jeg muligheden for at tage til Stirling i Skotland for at 

videreuddanne mig i HypnoBirthing The Mongan Method (udviklet gennem 

25 år af Amerikaneren Marie Mongan). Uddannelsen var til stor inspiration 

til viderudvikling af Mindful birth, og var katalysatoren til at du nu sidder 

med denne bog i hånden.  

 

HypnoBirthing er på Engelsk og kun oversat til nogle få andre sprog, men 

ikke på Dansk. Udsigten til at bogen nogensinde udkommer på dansk er 

lang. Efter mange overvejelser omkring hvordan og hvorledes samt i hvilket 

omfang, satte jeg mig for at skriv en bog, som forhåbentlig vil føre dig – 

kære læser – ind i filosofien, tankegangen, teknikkerne og mulighedernes 

verden for, at din kommende fødsel kan opleves naturlig, rolig, fredfyldt og 

let.   

Bogen er ikke ment til at stå alene, men er skrevet som en grundbog for 

deltager i Mindful birth, på hold eller privat til sessioner i klinikken. Du kan 

selvfølgelig også læse bogen, hvis du blot er nysgerrig på hvad Mindful birth 

er, og for at finde ud af, om det er noget for dig.  



MINDFUL BIRTH – EN NATURLIG, ROLIG, FREDFYLDT OG LET FØDSEL 7 

 

Visionen er, at alle kvinder og mænd, jordemødre, fødselslæger, 

praktiserende læger, socialrådgivere, terapeuter og andre fagfolk skal kende 

til denne mulighed for, at kvinder kan få en så naturlig, rolig, fredfyld og let 

fødsel, som kvindens krop er designet til fra naturens hånd.  

Fremtidsvisionen er også, at uddanne andre terapeuter og sundhedsfagligt 

personale i Mindful birth, så den gravide og fødende kan blive mødt ved 

lægen, på sygehuset, ved jordemoderen, ja, af alle som den gravide og 

fødende kan komme i kontakt med, med respekt, tryghed, positive ord og 

forståelse for selvhypnose og åndedrættets indvirkning på hele graviditeten 

og fødslen.  

 

Men lige nu starter det hele ved dig, som sidder med bogen her. Jeg vil 

ønske dig tillykke, fordi du er på vej ind i et univers, hvor det mest 

fantastiske og naturlige på denne Jord kan ske for dig. 

Du er på vej til at give dig selv en naturlig, rolig, fredfyldt og let fødsel.  

Jeg ved godt, at du måske lige nu tænker på alt det du har hørt om fødsler, 

andres fødsler, eller måske dine egne erfaringer med fødsler, der måske 

ikke var naturlige, rolige, fredfyldte eller lette. Det har været og er 

sandheden for dem eller dig, der har oplevet noget andet end en naturlig, 

rolig, fredfyldt og let fødsel. Men tænk nu, hvis du kan få ny viden og indsigt 

samt teknikker til at arbejde med dig selv før og under en fødsel – kunne 

det ikke bare være fantastisk? 

 

Jeg vil derfor bede dig om, at putte alt det du tror du ved om fødsler ned i 

en fantasikasse, hvorpå du skriver ”fortiden”, og så læse denne bog med et 

åbent sind, hvor alle de historier eller oplevelser for en stund er ude af dit 

sind. Forestil dig det, ha’ den tanke, den idé at fra nu af, vil dit syn på 

fødsler blive forandret for altid.   
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"Hinsides alle forestillinger om rigtig og forkert er der en mark, 

dér vil jeg møde dig" 

Jalal ad-Din Rumi 
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3. Filosofien bag Mindful birth 

Mindful birth kan forklares meget kort: ”Indadvendt opmærksomhed på 

din krop, din vejrtrækning og de signaler kroppen sender dig både fysisk, 

følelsesmæssigt og tankemæssigt”. 

 

Du lever i en intelligent krop, som har brugt millioner af år til at udvikle og 

tilpasse sig livet på Jorden og til at give liv på Jorden. Naturfolket kendte 

denne intelligens og benyttede sig af den hver dag. De stolede på deres krop 

og kendte til alle dens naturlige evner og de naturlige ting de kunne gøre for 

at støtte kroppen.  

 

Hvis kroppen kommer til skade, så healer den sig selv og hvis den føler sig 

truet, gør den sig stærkere, så den kan kæmpe eller stikke af. Den gør dig 

træt, når du skal sove og vækker dig når, du skal op. Den kommunikerer 

med dig igennem følelser og tanker.    

Eller mere hverdagsrelateret, når vi spiser og drikker, omdanner, optager og 

udskiller kroppen det vi putter i den. En helt naturlig proces, ud af mange 

naturlige processer i vores krop, som vi ikke tænker over. Kroppen er 

designet til, at udføre naturlige processer og den gør det, uden at vi behøver 

at tænke over det eller nødvendigvis gøre noget. 

  

Mindful birth er filosofien om, at kvindens krop er intelligent designet 

gennem millioner af år til at blive gravid, bærer, udvikle og nære fostret. 

Designet til at sætte processen i gang når tid er og udføre fødslen. Det vi 

skal er at blande os så lidt som muligt i denne reproducerende intelligens. 

Hvis vi vil blande os, så skal det være fordi vi ønsker, at være med kroppen 

og ikke imod den. 

En kvinde krop ved hvordan den føder, hvis den får lov. Det ligger i 

generne, som er nedarvet gennem generationer af kvinder før dig, som har 

født deres børn som det mest naturlige i denne verden.  

Faktisk findes der eksempler på kvinder, der har født deres børn i koma. 

Seneste eksempel er fra i år 2012, hvor den Engelske 23 årige Emma fødte 

sit velskabte barn i koma. Til sygeplejerskens overraskelse var fødslen næste 

overstået da de opdagede det.1  

                                                             
1 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2167184/Emma-Mynors--Mother-gives-

birth-coma-wakes-memory-pregnant.html 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2167184/Emma-Mynors--Mother-gives-birth-coma-wakes-memory-pregnant.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2167184/Emma-Mynors--Mother-gives-birth-coma-wakes-memory-pregnant.html
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Hvad beviser det? I min verden beviser det, at din krop - din intelligente 

krop - kan føde dit barn uden din bevidsthed. Uden nogen eller noget 

blander sig. Det fortæller også, at det er din bevidsthed, der forstyrrer 

processen, når den forkludres.  

 

Mindful birth bygger på den gravide og føden krops naturlige og helt 

normale måde at reagere på. Giver dig viden om, hvordan du kan være med 

i, og selv understøtten den proces kroppen sætter i gang, når den er klar til 

at føde. Mindful birth vil give dig viden om, hvad der sker med kroppen, når 

den bliver forstyrret eller nægtet, at gøre det den kan, nemlig at føde 

dit/jeres barn.  

 

Mindful birth er ikke en ny ”religion” men et forslag til at vende tilbage til 

kroppen, din intelligente krop, og lytte til de signaler den sender og på 

bedste mulig måde arbejde med kroppen og ikke imod den, når du skal 

føde. Således vil langt de fleste kvinder kunne opleve en anden og langt 

mere behagelig fødsel end den de måske har hørt om eller har oplevet før de 

kendte til Mindful birth.  

 

Men hvordan? sidder du måske og tænker lige nu. Jo, du vil lære at bruge 

og styrke nogle af de mest naturlige redskaber som din krop allerede 

benytter sig af: 

1. dit åndedræt 

2. din evne til at vende opmærksomheden ind i kroppen 

3. din fantastiske evne til at forestille dig ting eller fornemme dem 

4. dit naturlige hormon oxytocin 

 

Herudover vil vi se på dine tanker om graviditet og fødsel. Kigge på dine 

overbevisninger omkring det. Vi skal se på ords betydning, og den frygt ord 

kan skabe. Vi vil se på eventuel bekymring, frygt og angst som måtte ligge i 

dig, og du vil lære hvordan du kan forløse det og bringe de positive healende 

tanker ind i dit liv. Vi vil se på lindrende berøringsmassage, og hvordan du 

ved hjælp af dine tanker kan lindre, ja, endda måske bedøve dig selv. Vi skal 

se på betydningen af at du/I forbinder jer til jeres barn (og hinanden som 

par) allerede før barnet bliver født. 

Når alt det er sagt så er virkeligheden jo også, at der findes kvinder, som af 

en eller anden grund, som for eksempel en sygdom eller anden særlig 

omstændighed, kræver særlig opmærksomhed, og for hvem det kan blive 




