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Meyermetoden Heidi Meyer Vallentin Hent PDF ”Meyermetoden – den naturlige epidural” er en
fødselsforberedende brugsbog for kommende forældre, baseret på Meyermetodens teknikker og redskaber.
Den henvender sig især til de forældre, der gerne vil tage ejerskab over deres barns fødsel bl.a. ved brug af

Meyermetodens vemestringsprincipper, såsom tryk (en slags akupressur), en verbal guiding,
vejrtrækningsprincipper etc. Men den kan også bruges som en klassisk fødselsforberedende bog, hvor læseren
får en overskuelig indsigt i fødslens mange faser, information om smertelindring generelt, og hvad man kan
forvente ved en fødsel. De kommende forældre får brugbare værktøjer, som de kan bruge inden og under

selve fødslen.
Meyermetoden er i høj grad et partnerværktøj og har til hensigt at klæde forældrene på til at kunne yde deres
bedste på dagen. Den er baseret på et tæt samarbejde mellem partner/faren, for det er her nøglen til en god

fødsels og -smerteoplevelse ligger.
Bogen er bygget op, så læserne ført får en baggrundsviden på plads, indenbrugen af de konkrete redskaber.
Undervejs vil der være cases, som underbygger de forskellige emner, og som gør bogen let at gå til. Det kan
anbefales at læse hele bogen og senere hen bruge den som opslagsværk. Bogen akkompagneres af enkelte

illustrationer og foto.
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