
Hüpnosünnituse kursuse plaan 5 x 3h  

Õpetajaks: Sertifitseeritud hüpnosünnituse õpetaja Sille Roganova 

1) kursus 

Hõlmab sissejuhatust hüpnosünnitusse. Räägime loomuliku sünnituse ajaloost ja selle juurtest. 

Arutleme läbi erinevad loomulikku sündi takistavad faktorid. Räägime hüpnoosist kui sellisest ja 

toome põhjaliku ülevaate naise imelisest kehast ja selle loomulikest võimetest. Tutvustame meie 

imelise meele loomulikke võimeid. Näitame lisaks sünnituse videosid ja teeme läbi ka esimesed 

hüpnoteraapia tehnikad. 

2) kursus 

Teine kursus hõlmab endast suuresti sünnieelse ja järgse läheduse loomist lapsega. Natuke loote 

arengust räägime ja olulistest faktoritest selle ajal. Sünnitoetaja/ÄE või partneri/tugiisiku vajalikkus? 

Tutvustame kerge puudutuse massaaži. Hingamine ja selle vajalikkus ja tehnikad. Toitumine 

raseduse ajal. Treening  ja ka vaagnalihaste treening ja selle kasutegurid! Näitame veel toredaid 

sünnituse videosid ja teeme esimese lõõgastuse viisi läbi. 

3) Kursus 

Kolmas kursus hõlmab suuresti lõdvestus ja enesehüpnoosi tehnikaid. Räägime sünnituse plaanist. 

Milline on keha enda ettevalmistus sünnituseks. Mida tähendab loomuliku sünnitegevuse 

pooldamine. Sünnitusel esineda võivad eriolukorrad. Beebi asend kõhus. Hirmude vabastamine – mis 

see on? Visualiseerimine – afirmatsioonid. Näitame veel vahvaid sünnituse videosid ja mediteerime 

palju selles tunnis. 

4) Kursus 

Neljas kursus räägib põhiliselt sellest, kui beebi on valmis tulema ja mis saab edasi? Märgid 

sünnitegevuse algusest. Mida teada avanemisest. Sünnitusmajja jõudmine, kui kodusünnitust ei vali. 

Mida teada kodusünnituse puhul, kui see osutub valituks? Partneri/sünnitoetaja roll. Sünnitegevuse 

kulgemine või selle peatumine? Lapse sünd. Vaatame ka üle veelkord hingamise meetodid, räägime 

teadlikustamisest ja teeme läbi veel ühed lõdvestuse viisid. Vaatame veel paar ilusat sünnituse 

videot ja kutsume ka külalisesineja (selleks saab olema kas doula või ämmaemand). 

5) Kursus 

Viimane kursus hõlmab suuresti erinevaid sünnituse poose, räägime vaagna piirkonnas toimuvast ja 

kuidas leevendada erinevaid tunde aistinguid kui sünnitegevus algab. Räägime imetamisest. 

Sünnitusjärgne periood ja taastumine. Baby blues – ehk siis sünnitusjärgse depressiooni ennetamine. 

Pere sisse elamise aeg. Kutsume külalisesineja, kes räägib sünnitusjärgsest perioodist. 
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