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  - עובר הפוך
 ?לידה לקראת הנכון למנח להתהפך עוברל עוזרים כיצד

 

. הלידה תעלת לכיוון, מטה כלפי הראש עם הוא לידה לקראת עובר של הטבעי המנח
 לסיבוכים לגרום עלול וזה המתאים למצב בעצמו מתהפך אינו שהעובר קורה יםיתלע

 ניתוח ,וואקום לידתב ליילד או חיצוני היפוך לבצע נאלצים הרופאים זה במקרה .בלידה
 .שיטות אחרותאו  קיסרי
 

  ?לעזור אפשר איך? קורה זה מדוע
 

 התהפך לא שהעובר שלה השלישי ןההיריו בסוף ילתהג ,סיוון, שלי תומטופלהאחת  ,שנים מספר לפני
 הגדולים האחים לשני דומה ואינו כוחניו דומיננטי דוכמא ת העוברא הרגישה היא. למנח הנכון לפני לידה

 את התחלנוו פגישה קבענו להריון 33 בשבוע !ושליטה רגשות מלחמת ממש - גשיר לפלונטרנכנסה ו שלו
  .הללו הנשמות שתי בין האנרגטי הריפוי - ההילינג תהליך
. סאונד-טרהלבאו זאת ראה פאהרוו, שעות מספר לאחר התהפךלו לנוע מתחיל העוברש הרגישה סיוון

. (לסיווןיו דומים ה האחרים הילדים שני) לאביה מאד ודומה בריאה בת ילדה סיוון מכן לאחר ימים 11
. שלי הטיפוליות יכולותו בינינו מוקדמתה היכרותה הוכנרא הרגישות עקב הספיק אחד טיפול זה במקרה
 .לפחות טיפולים 2-3-ברוב המקרים יש צורך בש מלמד הניסיון

 
 מנח אם .כלשהו רגשי גורם יש יותפיזה ותתופעה רוב מאחורי אך שונות גופניות סיבות לכך שיש יתכן
 עם מחממים: הסינית לרפואה פתרון יש 23-32 בשבוע כלומר ,מוקדם מספיק מתגלה ההפוך העובר

 זה. לעתיד האם של הרגל כף באצבעות מתמסוי נקודה( סיגר לתוך ודחוסים מיובשים מרפא צמחי) קסהמו
 .להתהפך לעובר גורם ולבסוף( האדם בגוף אנרגיה קווי) ניםאבמרידי אנרגטית התנוע יוצר

 
 התבררה והסיבה הפוך עובר של מקרים מעט בלא נתקלתי הוליסטית כמרפאה עבודתי שנות במשך

 העובר של ומצבו בריאותו לגבי מאד מודאגת האם לפעמים. שניהם או ההורים אחד של גשיתר כבעיה
 .'דוכ הזוגיים ביחסים משינוי פחד, כאישה שלה הפיזי מהשינוי גדול פחד שי. שלה הבריאותי מצבה ולגב

 . התהליך את לעצור ניסיון מעין יש, מודע בתת, ולכן עצמו הלידה מתהליך פחד הוא ביותר הנפוץ הפחד
 

 בתוך תנועות י"ע מגיביםהעוברים ו ,(תנאי ללא ואהבה אור) ההילינג אנרגית את ותאוהב מאד האמהות
 .יחדיו והאם העובר את עוטפים הטובה וההרגשה השלווה, הרוגע ולבסוף יורדים עקהמווה המתח ,הרחם

 האנרגטית ישותברג תלוי ,למקרה ממקרה משתנה יתהפך שהעובר כדי הזקוק שהאם הטיפולים מספר
 .קטן הטיפולים מספר כך לשינוי ופתוחים יותר רגישים המטופליםש ככל. ישנוש הרגשי הפלונטר וגודל

 
 הוא ,איתי, הבכור הבן. יןיומענ מסובך יותר מעט היה ,9 בן לילד ואם נשואה, 43 בת ,הדס של המקרה

 חוגים ,ומגוונים ממושכים טיפולים שמצריך למידה לקויות ובעל( נמוך שרירים טונוסמ סובל) היפוטוני

 תפקוד למצב אותו להביא כדי גדול וכלכלי פיזי, רגשי מאמץ מהווה זה - רבה ועזרה הפעלות, מתאימים

 . מהוריו זאת קשיוב קטן אח רצה מאד הוא השנים במשך. עבורו אידיאלי

 וככל ריוןיהנסו לכנ סוף-כשסוףאך . הגיע אליול זמן הרבה לקח ולזוג רצוי מאד היה החדש ןההיריו

 . כך נוצר מצב משפחתי מלא לחצים ,התקרבה שהלידה

 ולטפל לעזור זמן להם יהיה ולא ההורים אצל מקומו את יתפוס להיוולד העומד שהאח החל לפחד איתי

   !לידה בטרם אחים קנאת נוצרהכך ש .ובהתנהגות מפורשות במילים זאת ביטא הואו ,בו



 

 

 

 

 

 

 

 
 2מתוך  2

 

 

 מיוחדים רכיםצ עם נוסף ילד להם יהיה האם - הכלכלי ולמצב ,העובר לבריאות חששו הזוג בני, כמו כן

 הקודמת מהלידה נעימים הלא הזיכרונות) עצמה מהלידה מאד פחדה האם? בזה יעמדו ואיך איתי כמו

 ...הפגין שאיתי ומהרגשות...( עלו

אליי  לטיפול הגיעה הדס !הזה המשפחתי למצב להיוולד מוכן לא - הפוךיה ה העוברגם , בתוך כל זה

 מודעת כלל היתה שלא אחרים פחדים ועוד אותה שהציפו והפחדים הנושאים כל עלו, ההילינג במהלך, וכך

 הבטן את לראות מעניין די היה - רוחבי למנח והגיע הסתובב העובר ראשוןה טיפולה לאחר. לקיומם

 בין רגשיים שדות שחרור שכללו ,הילינג-בוורטקס טיפולים 3 אחרי !שוכב אבטיח כמו הנראתש ההריונית

  .הסתובב וברעוה, במשפחה רגשי איזון נוצר, בני המשפחה

. הקודמת ללידה מתקנת חוויה והיתה טוב העבר הלידהו, עוד טיפול מרחוקלהדס בזמן הלידה שלחתי 

 !המשפחה כל י"ע אהוב לתינוק היהש י'ינג'ג בןלהם  נולד

 

 

 

  -ך הפונמצא במנח  ןהעובר שלכאם גם 

 !יש לזה פתרון - סירו חשש מליבכןה

 

לים נוכל להפוך את העובר מספר טיפוותוך , פנו אליי בהקדם

 !הליך פולשניללא כל ו אור ואהבהאנרגיית בעזרת 

 

 

 

 ,אן בשבילכםכ

 .רונית


