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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
til at føde, 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.

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.
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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 til at føde, 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.

Mindful birth er lige til og let at forstå. Men husk at intentioner og
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