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Smertefri Fødsel giver dig konkrete fødeteknikker til en aktiv fødsel uden angst og med meget mindre smerte
- hvis nogen overhovedet. Uanset om du skal være mor for første gang, eller du har prøvet det før, vil disse
fødeteknikker hjælpe dig til at komme styrket og bevidst igennem fødsen. Metoden er udviklet med skarpt

fokus, på hvordan du kontrollerer smerten eller endda helt fjerner den, og den kan læres af alle.

Bogen guider dig igennem et femtrins-hjemmekursus, der består af kombinationsafspændinger,
laborovejrtrækning, fokusvisualisering, presseteknik og sidst men ikke mindst, kroppens eget apotek, der

lærer dig om kroppens hormoner, og hvordan du påvirker dem.

Anja Bay er cand.mag. i moderne kultur og bor i København, hvor hun underviser gravide og certificerer
Smertefri Fødsel-instruktører i Anja Bay metoden. Hun er mor til tre og driver sit firma i samarbejde med
jordemoder Camilla Darre. Mere end 5.000 kvinder har født efter Anja Bay Metoden, som møder stor

ankerkendelse blandt danske jordmødre.
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