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AFIRMACE k porodu

Cítím, že jsem připravená prožít nádherný porod mého dítěte.
 

Jsem silná, sebevědomá, klidná a asertivní.
 

Narození mého miminka je přirozené, zdravé, rychlé a snadné.
 

Miluji a zcela přijímám své tělo.
 

Mé tělo a tělo mého miminka jsou v rovnováze a připraveny
pro snadný a rychlý porod.

 
S každým pohybem miminka v mém těle se má láska k němu prohlubuje.

 
Své miminko vítám s láskou a radostí.

 
Důvěřuji svému tělu, instinktu a přírodě.

 
Cítím vnitřní klid a vyrovnanost.

 
S každým výdechem, vydechuji stres a napětí.

 
Porod je bezpečný a nádherný zážitek.

 
Mé dítě se narodí zdravé a ve správný čas.

 
Těším se na příchod miminka každý den víc a víc.

 
Mé tělo je vytvořeno, aby porodilo rychle a snadno.

 
Věřím ve schopnost mého těla porodit mé dítě.
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Průběh mého těhotenství a narození miminka je krásné a pohodlné.
 

Věřím v instinktivní průběh porodu.
 

Mé miminko je v nejlepší poloze pro přirozený, rychlý a jemný porod.
 

Jsem připravená na přirozený a snadný porod.
 

S každou kontrakcí je miminko blíž a blíž.
 

Mé uvolnění je hlubší a hlubší, mé tělo měkne, otevírá se a je širší a širší.
 

Přitahuji lidi, kteří rozumí mým potřebám a podporují mě při porodu.
 

Moje miminko přichází na svět bdělé, zdravé a vyrovnané.
 

Po jemném a klidném porodu odchází placenta
a mé cévy se uzavírají přirozeně a zdravě.

 
Mé miminko je zdravé, uvolněné a klidné.

 
Každý můj dech je dlouhý, hluboký a uvolněný.

 
Mám naprostou důvěru ke svému tělu a miminku.

 
Kontrakce přivádí miminko jemně a rychle na svět.

 
Vše se děje tak, jak má, a tak, jak je to nejlepší pro mě a miminko.

 
Jsem obklopena láskou, pochopením a podporou druhých.
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Afirmace pro Vás s láskou připravila
porodní asistentka Bc. Kateřina Jindrová Zítková

A další materiály zdarma ke stažení najdete také na webu :-)

Jednotlivé afirmace k vytištění (kartičky) + mp3 uvolňovací
nahrávku k porodu získáte v rámci předporodního kurzu online  

ZDEZDE
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