
HEEL JE GEBOORTE.
Ervaar weer levenslust vanuit je bron. 

Voor veel mensen is hun geboorte een groot mysterie. Ze weten waar ze zijn geboren, soms zelfs hoe

laat en hoe de omstandigheden waren (dankzij informatie van de ouder), maar de ervaringen die ze

op dat belangrijke moment hebben opgedaan, zijn helemaal verdwenen. Althans, zo lijkt het. 

 

Misschien geldt dat ook voor jou. Misschien is je geboorte iets waar je nooit echt bij hebt stilgestaan

en had je ook niet echt het idee dat je daar iets mee kon. Maar er zijn steeds meer wetenschappelijke

inzichten, publicaties, feitenonderzoeken en ervaringen waaruit blijkt dat de manier waarop we ter

wereld zijn gekomen, heel bepalend is voor ons verdere leven. Vooral voor wat betreft onze hechting

en de manier waarop we tijdens ons leven relaties met anderen aangaan. 



Ook mijn eigen persoonlijke ervaringen én de

ervaringen die ik in mijn werk als coach heb opgedaan

in het begeleiden van kinderen in hun eerste

levensjaren, hebben me overtuigend duidelijk

gemaakt hoe de geboorte, en zélfs de prenatale fase

en het eerste levensjaar, het gedrag van een kind kan

beïnvloeden. 

Daarom heb ik dit e-book voor je geschreven. Het

helpt je om inzichten te krijgen in de patronen die zich

in je leven aandienen, in het gedrag dat je kinderen

mogelijk laten zien en dat zich lastig laat verklaren en

zelfs in eventuele trauma’s waarmee je in je leven te

maken hebt. Haal eruit waar jij mee verder kunt. En

als je daarna nog vragen hebt of zelfs een onderzoek

wilt doen naar de bron van jouw eigen leven, dan ben

je van harte welkom in mijn praktijk.



JE PLEK IN DE WERELD.
Het begint bij je plek in de baarmoeder. 

De manier waarop jij in de wereld staat, hoe je jezelf verhoudt tot anderen en of je veilig gehecht bent

(wat erg belangrijk is om je plek in de wereld te kunnen innemen), begint in de baarmoeder. Al

voordat je geboren bent dus. Je moeder heeft namelijk via haar eigen emoties de basis gelegd voor

de hechting. En op deze ervaring borduur jij voort in het leven. Dat betekent dus ook dat er, vanuit

deze ervaring, patronen bij je kunnen ontstaan. Als je moeder bijvoorbeeld te maken had met

angsten, kunnen die aan jou zijn doorgegeven en kan er in jouw leven, zelfs als volwassene, een

angstpatroon ontstaan. Met positieve emoties werkt het natuurlijk precies zo. Als je een blij kind hebt

dat zich heel goed met anderen kan verbinden, is de kans groot dat je een fijne zwangerschap hebt

gehad en jezelf over het algemeen heel blij voelde. 

 

Steeds meer ervaringen zijn te herleiden naar deze, zo belangrijke, periode van ons leven. Al is het

natuurlijk niet zo dat elk trauma tijdens de geboorte of in de prenatale periode hoeft te zijn ontstaan. 



De manier waarop jij in de wereld staat, begint dus in de

baarmoeder. En vanuit die theorie kun je ook begrijpen dat de

manier waarop je in de baarmoeder kwam, daarvan het begin

is. Wat waren de omstandigheden? Hadden je ouders in de

periode van de conceptie te maken met veel stress? Was er juist

sprake van een evenwichtig leven en een diepe liefde voor

elkaar? Er kunnen op het moment of tijdens de periode van de

conceptie vele, véle omstandigheden zijn geweest die invloed

hadden op hoe jij later in het leven bent gaan staan en hoe je de

wereld ziet. Jouw ouders vormen daarvoor de blauwdruk.

Als er tijdens de conceptie veel stress of andere nare

omstandigheden zijn, doen we een kind ernstig tekort en kan

dat betekenen dat het “reptielenbrein” in de hersenen meer

wordt ontwikkeld. Door het “prenatale navelstreng effect” gaan

stresshormonen namelijk van de placenta, via de navelstreng

naar de foetus (het is bekend dat baby’s deze stress proberen

tegen te houden) en hebben ook invloed op de

kindsintelligentie. 

De navelstreng zorgt dus niet alleen voor alle positieve, maar

ook voor de negatieve voeding. Kinderen voelen zich dan niet

lekker in de buik; daar waar vaak de emoties vastzitten en waar

verdichting zit, noemen we ook wel: ons buikbrein. 

De conceptie. De blauwdruk van
je leven.



Als de conceptie eenmaal heeft plaatsgevonden, zijn moeder en kind één in de ademhaling en de hartslag.

Ook worden er ruimte, verdriet, vreugde en maaltijden gedeeld. Als moeder drinkt, drinkt de baby mee. Als

de moeder verdriet, angst, boosheid, vreugde voelt, voelt de baby het ook. Dat weten we omdat de kennis

over het leven in de baarmoeder en het gedrag van pasgeborenen steeds verder toeneemt. Daarmee zijn er

trouwens ook steeds meer bewijzen te vinden voor die kenmerkende individuele gedragspatronen en

eigenschappen die de persoonlijkheid bepalen. 

Met zeer geavanceerde technologie en de nieuwste instrumenten hebben wetenschappers op film

vastgelegd hoe pasgeborenen hun zintuigen, spieren en verstand gebruiken. Baby’s steken actief hun

handen uit, onderzoeken, experimenteren, verzinnen reacties en volgen zelfs hun interesses. Ze kunnen

dromen. Zijn in staat zichzelf te sturen en hun emoties uit te drukken. Ze laten voelen of ze tevreden of

ontevreden zijn. Door te reageren laten ze merken dat ze bereid zijn tot uitwisseling. Ze kunnen met een

versnelde hartslag reageren op een flitsend licht (dat tegen de buikwand voor de moeder wordt gehouden)

en op harde geluiden. Uit alles dat we kunnen waarnemen, analyseren en vastleggen, kunnen we de

conclusie trekken dat een baby wordt geboren met een bewustzijn.

Moeder en kind zijn negen maanden één. 

Als kinderen geboren worden zijn ze één met alles om zich heen; een open cirkel. Vrij snel daarna laten we

ze ervaren wat het is om op aarde te leven. Ze leren omgaan met frustraties, met onmogelijkheden, met

grenzen... noem maar op. Wanneer we als ouder in staat zijn om kinderen liefdevol het leven te leren

kennen, dan zou het kind opgroeien als evenwichtige, liefdevolle volwassene. Maar meestal loopt het

anders. In elk kinderleven komen momenten waarop het kind pijn ervaart. Het kind is onbevangen en staat

open. Bij een kind komt alles heel rechtstreeks en direct binnen; het is nog niet goed beschermd tegen

negatieve indrukken. 

Vanaf je geboorte sla je ervaringen op. 



De eerste confrontatie met niet heel zijn, is erg

pijnlijk voor ieder kind. Wanneer deze ervaring

niet goed wordt geïntegreerd ontstaat er een

onafgeronde ervaring. Indrukken die je opdoet

vanaf je geboorte worden namelijk automatisch

opgeslagen. Dat doen we niet bewust; dat doet

ons onderbewuste. Individuele cellen slaan

bepaalde ervaringen op in ons onbewuste

geheugen, zelfs al voordat de hersenen gevormd

zijn. En die opgeslagen indrukken en ervaringen

kunnen ons vervolgens jarenlang blijven

beïnvloeden. Simpelweg doordat we een bepaald

gedrag blijven herhalen zonder daarvan de

oorzaak te kennen. Hoe voller het potje wordt

met pijnervaringen, hoe minder vrije ruimte

erover blijft. En op het moment dat we volwassen

zijn, kan het potje met pijnervaringen zomaar

ineens opengaan. In reactie met onze omgeving

bijvoorbeeld. Of als we zelf kinderen krijgen (want

die zijn als geen ander in staat om ons iets te

spiegelen uit onze eigen pot met pijnervaringen).

Denk maar aan onverwerkte rouw of bijvoorbeeld

aan verlies door een scheiding. 

Het kan zelfs te maken hebben met een specifieke

emotie die veroorzaakt werd tijdens de prenatale

fase en de geboorte. Als je een alleengeboren

tweeling bent bijvoorbeeld, als je niet gewenst

was, bij je vader en moeder bent weggehaald of

geboren bent met de navelstreng om je hals.



Alles wat je als moeder ervaart en voelt tijdens de zwangerschap voelt ook jouw kindje. Als je allereerste

ervaring op de wereld veilig en liefdevol was, zul je sterker en zekerder door het leven gaan. En als je

ouders je het gevoel gaven dat je ertoe doet (waar natuurlijk iedereen naar verlangt) en dat je mag zijn

zoals je bent, durf je in je latere leven beter intimiteit aan te gaan en kun je sneller herstellen van

tegenslagen. Je ervaart dan meer veerkracht. 

Elk kind heeft van nature bescherming, verzorging, nabijheid, liefde en veiligheid nodig. Dat draagt

allemaal bij aan een veilige hechting. Toch heeft maar liefst 30% van de mensen op één of andere manier

last van hechtingsproblematiek. Baby’s zijn zelfs volledig afhankelijk van anderen. Om duidelijk te maken

wat ze nodig hebben, kunnen ze alleen maar huilen. Als er dan snel en begripvol wordt gereageerd, is de

kans groot dat een baby veilig gehecht raakt.  Groei je als kind op in een omgeving waarin je regelmatig aan

je lot wordt overgelaten? Dan kan dat ervoor zorgen dat je je in je latere leven vaak een buitenstaander

voelt en ben je vermijdend gehecht. Mensen die als kind zelfs misbruikt, mishandeld of verwaarloosd zijn,

zijn zelfs gedesorganiseerd gehecht, en voelen zich vaak onveilig bij anderen. De belangrijkste voorwaarde

voor een veilige hechting is onvoorwaardelijke liefde en de vaardigheden om kinderen te geven wat ze

nodig hebben. Maar waar het daarbij in de essentie om gaat, is dat je gezien wordt. Dat je er hélemaal mag

zijn, zonder oordeel. En dat je je te allen tijde geaccepteerd voelt en krijgt wat er nodig is. Hoe je op dat

moment ook in je vel zit en met welke emoties je ook te maken hebt. 

Mag je er hélemaal zijn? Krijg je wat je nodig hebt? 



Sommige emoties zijn voor een kind natuurlijk te

groot. Om jezelf daartegen te kunnen

beschermen bouw je dan een schild op dat veilig

en vertrouwd voelt, maar dat later (zelfs als je

volwassen bent) een deel van je identiteit wordt.

Op dat moment is werken aan jezelf en het

loslaten van deze oude emoties het beste dat je

jezelf én je kind kunt geven. Alleen daarmee

voorkom je dat je zelf je patronen doorgeeft en

maak je de weg vrij voor een nieuwe toekomst.

Er wordt weleens gedacht (en ook gezegd) dat

een baby geen herinneringen heeft aan zijn

allereerste momenten en de periode daarna.

Inmiddels wordt echter steeds duidelijker dat die

er wel degelijk zijn; ze zijn alleen nog niet

gecodeerd door taal. Dat blijkt uit talloze

onderzoeken. Uit het volgende verrassende

gesprek bijvoorbeeld, tussen een moeder

(professor in de antropologie en zwanger van

haar tweede kindje) en haar dochter. 

De geboorte door de ogen
van een kind. 



Dochter: “Is de baby vies als ze uit je buik komt? Ik was vies toen ik uit je buik kwam in het ziekenhuis.” 

Moeder: “O ja? Wat was er vies dan?” 

Dochter: “Modder. Het zat helemaal over me heen; het was jakkie!” 

Moeder: “Wat voor kleur had het?” 

Dochter: “Het was wit.” 

Moeder: “En wat gebeurde er?” 

Dochter: “Ze deden mij in bad en wasten mij helemaal schoon.” 

Moeder: “En wat gebeurde er daarna?” 

Dochter: “Ze gaven me aan jou en jij hield mij vast. Toen namen ze me weg en legden ze me in een doos.

Waarom legden ze me in een doos?” 

Moeder: “Om je warm te houden. Hoe zag de doos eruit?” 

Dochter: “Het was een plastic doos met een deksel.” 

Moeder: “En wat gebeurde er toen?” 

Dochter: “Ze brachten me weer bij jou en jij hield mij vast.” 

Moeder: “Weet je nog toen we naar huis gingen van het ziekenhuis?” Dochter: “Ja hoor. We gingen de trap

af en toen gingen we in de auto.” Moeder: “En waar zat je toen?” 

Dochter: “Op schoot. Ik zat de hele weg naar huis op je schoot.” 

Moeder: “En wat gebeurde er toen we thuis kwamen?” 

Dochter: “Je trok me leuke babykleertjes aan en je legde me in mijn wieg en ik ging slapen.”

Véle jonge kinderen die zich hun geboorte konden herinneren, hebben daar spontaan over verteld en

onthullingen over gedaan. Sommigen vertelde dat ze hun moeder hoorden huilen, dat het nauw was en nat

aanvoelde, of dat ze iets om hun hals voelden. Dit bleek de navelstreng te zijn. 



Het is niet voor niets dat baby’s direct na de geboorte aan de moeder worden gegeven. Huid-op-huid

contact met de moeder is in dat vroege stadium namelijk essentieel. Dat is onderzocht en bewezen, met als

resultaat: een lager sterftecijfer onder vroeggeborenen. Uit onderzoek blijkt ook dat baby’s die meteen

huid-op-huid contact hadden met de moeder al duidelijk verschillen lieten zien met de baby’s die dat niet

hadden ervaren. In de uren na de geboorte is een baby in een toestand van verhoogde alertheid en

ontvankelijkheid. Het is dus ontzettend belangrijk om dan contact te maken met je kind, het aan te kijken

en bezig te zijn met diep persoonlijke communicatie. Het geheugen en het leervermogen zijn nu extra

groot. 

Weet wat je kind nodig heeft. 

Ik ben en voel in het moment, 

ik voel verbinding met alles, 

alsof ik de hele wereld ben en ken.
 
Ik voel niet alleen het leven binnen mij, 

maar ben ook alles gewaar 

wat er rondom mij gebeurt. 

Alles komt binnen in mijn gevoelige
lichaam. 

Aarten Ghysels (Je baby vertelt.)



JE BESCHERMING 
WORDT EEN BELASTING.
In de opvoeding ontstaan gemakkelijk patronen. 

Laten we er vanuit gaan dat ouders over het algemeen zo goed mogelijk hun best doen in de opvoeding

van hun kinderen. En dat alle tekortkomingen en verkeerde handelingen zijn ontstaan vanuit een

onbewuste staat van zijn. Dat neemt dan natuurlijk niet weg dat je als baby (en ook later als kind) wel

degelijk ervaringen kunt hebben gehad die vervelend, bedreigend of zelfs traumatisch waren. Je hebt je

daar vervolgens gevoelsmatig tegen verweerd en je hebt jezelf psychische overlevingsmechanismen

aangeleerd die je later als volwassene, in je eigen rol als ouder, herhaalt. Zonder dat je er overigens erg

in hebt. En dat kan zo van generatie op generatie doorgaan. Je hebt als kind bepaalde verwachtingen

gecreëerd, jezelf bepaalde beschermingsmechanismen aangeleerd, een bepaald bijbehorend gedrag

ontwikkeld, en als volwassene ben je dat patroon ongemerkt gaan herhalen. Je reageert dan vanuit je

(onbewuste) Innerlijk Kind en niet vanuit je (bewuste) volwassenheid. 



Ik geef je een voorbeeld: stel dat je een jeugd hebt gehad waarin je leerde om altijd maar sterk te zijn en

waarin je vooral niet moest zeuren. Dan is er een grote kans dat jij je kinderen laat zien dat jij het allemaal

wel alleen kunt en dat je jezelf wel redt. Je kinderen kopiëren dat en het patroon wordt op die manier

voortgezet. 

Maar er zijn uiteraard talloze andere situaties denkbaar waarin bepaalde patronen ontstaan die zich op

latere leeftijd opnieuw aandienen. En dat begint al in de babytijd. Iemand die te vroeg geboren is

bijvoorbeeld, kan in dezelfde situatie anders handelen dan iemand die te laat is geboren. Ongewenste

kinderen kunnen afwijzing oproepen. Baby’s die geboren worden via een keizersnee kunnen regelmatig

moeilijkheden ervaren met het afmaken van dingen en couveuse baby’s kunnen bij het opgroeien

handelen alsof ze door een glazen wand van liefde afgescheiden zijn.

Een gevoel van afwijzing kan natuurlijk ook andere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld dat de zwangerschap

om bepaalde redenen niet zichtbaar mocht zijn. Of doordat je als meisje ter wereld kwam, maar je ouders

eigenlijk wilden dat je een jongetje was (of andersom natuurlijk). Het kan zelfs zijn dat je niet gewenst was,

of een “ongelukje” was. Het zijn zomaar een paar voorbeelden die tot patronen en gevoelens kunnen

leiden die je een leven lang kunnen blijven beïnvloeden en waarvan je vaak de oorsprong niet kent. Dat

geldt ook voor pleegkinderen, die traumatische ervaringen in de moederbuik hebben ervaren. Gevoelens

van angst, agressie en soms zelfs geweld, die je al meekrijgt terwijl je nog een foetus bent. Of denk aan

kinderen die al vóór de geboorte worden afgewezen en al vrij snel uit het gezin worden weggehaald omdat

ouders niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen. Deze kinderen gaan een toekomst tegemoet die staat

in het teken van overleven. Hun hersenen zijn anders ontwikkeld dan die van baby’s die liefde, aandacht en

verbinding van de moeder hebben gevoeld. Deze kinderen komen vaak al bij voorbaat met een trauma ter

wereld. Kinderen voelen diep van binnen of ze vanuit liefde worden aangeraakt en vastgehouden of dat ze

niet geliefd zijn. Zoals ik al eerder heb aangegeven: alles wat de moeder meemaakt en voelt, voelt het kind

ook. 

Er zijn vele situaties die patronen kunnen veroorzaken. 



In verschillende onderzoeken is naar boven gekomen wat de

aanwijzingen voor geboortetrauma’s kunnen zijn. Via dromen

kunnen zelfs verborgen geboorteherinneringen aan het licht

komen. Voorbeelden daarvan zijn dromen waarin je bent

opgesloten in een nauwe ondergrondse tunnel of waarin je onder

water bent en worstelt om naar de oppervlakte te komen. Of

waarin je enorm je best doet om vooruit te bewegen of de top van

de heuvel te bereiken, maar niet verder kunt en daar dus nooit

komt.

Naast dromen zijn er ook ervaringen van kinderen die in een

couveuse hebben gelegen en die sterk reageren op het zien van

een bepaald licht. Op zo’n moment kunnen herinneringen uit de

geboorte naar boven komen, die een diepe indruk hebben

achtergelaten. Datzelfde kan ook gebeuren bij het horen van het

geluid van de couveuse of wanneer de baby aan een infuus heeft

gelegen of een beademingsapparaat nodig had. 

Ook van bepaalde ziekten en aandoeningen is inmiddels duidelijk

dat ze hun oorsprong kunnen hebben in een geboortetrauma.

Ademhalingsaandoeningen zoals astma, emfyseem en

hyperventilatie bijvoorbeeld, kunnen nogal eens samenhangen

met volledige narcose van de moeder of met ervaringen van

stikken of paniek bij de geboorte. 

Er kunnen verschillende aan-
wijzingen zijn voor geboortetrauma’s. 



De psycholoog Arthur Janov publiceerde in 1970 zijn eerste boek over oertherapie. Hij was ervan overtuigd

dat wanneer er vroeg in het leven pijn ontstaat (oerpijn), dat de basis is van de meeste mentale problemen.  

Janov ontdekte dat herhaald gebruik van bepaalde zinnen (én woorden) een teken waren van het

doorbreken van geboorteherinneringen. Denk bijvoorbeeld maar aan zinnen zoals: “ik zit met mijn hoofd

tegen de muur”, “ik kom er niet doorheen”, “ik zit vast”, “ik kan geen daglicht zien”, “ik kom niet op gang”,

“ik kan de weg niet vinden”, “ik weet niet welke kant ik uit moet”, “ik kan niets goed doen”, of “ik kan

gewoon niet genoeg krijgen”. Maar ook het regelmatig gebruik van woorden als nauw, getrokken,

gegrepen, neergedrukt of geduwd kunnen te maken hebben met de geboorte. 

Een gevoel van verlatenheid. 

 Boosheid, angst of schaamte. 

 Niet goed genoeg zijn. 

 Niet geliefd of onbemind zijn. 

 Onwaardig zijn. 

Waardeloos zijn. 

De wereld niet kunnen zien als een veilige plaats. 

Hier niet willen zijn. 

Dan is er een gerede kans dat deze zijn veroorzaakt door

afscheiding tijdens je geboorte.  

Herken je jezelf in de volgende
gevoelens, emoties of overtuigingen? 



UIT EIGEN ERVARING

Mijn werk als coach en met kinderen zorgde ervoor dat ik een buitengewone belangstelling kreeg

voor geboortepatronen en Innerlijk Kind-werk. Zo heb ik meerdere malen ervaren dat er

plotselinge hysterische angsten bij kleine kinderen konden ontstaan doordat ze zich bijvoorbeeld

in een heel kleine ruimte bevonden of doordat ze plotseling te maken kregen met fel gekleurd

licht. Per geval was er geen enkele verklaarbare aanleiding voor een dergelijk heftige reactie.

Daardoor ontstond een sterk vermoeden dat deze reacties voortkwamen uit eerdere, onbewuste

herinneringen en ben ik verder onderzoek gaan doen naar deze specifieke, intense emoties. 

 

 Na mijn eigen geboorte kreeg ik zelf ook ervaringen met een traumatische gebeurtenis: ik kreeg

kinkhoest. Dat betekende in mijn situatie: vechten voor mijn leven en in quarantaine; dus voor

lange tijd gescheiden van mijn moeder. 

 

 Een dergelijke situatie laat diepe sporen achter: angst om te verliezen, gevoel van doodgaan,

verlies, verstikking, benauwdheid en irritatie aan mijn keel door de slangen van de beademing. De

overgevoeligheid voor geluiden, het gemis aan warmte en mijn overlevingsinstinct hebben een

grote invloed gehad op mijn leven als volwassene en liepen als een rode draad door al mijn

relaties. 

 



MAAK EEN SPRONG IN 
JE BEWUSTZIJN.

Heel jezelf door je geboorteverhaal te leren kennen. 

Als je onderzoek gaat doen naar de patronen die nog steeds je leven beïnvloeden en daarmee aan de

slag gaat (onder meer door je Innerlijk Kind te koesteren en te helen), geef je jezelf een prachtig

cadeau waar je de rest van je leven veel aan hebt. Je wordt zachter en begripvoller naar jezelf, je

komt in evenwicht met jezelf en met het leven, het heeft een helende werking op je relaties en je zult

merken dat je levensomstandigheden in alle opzichten verbeteren. 

 



Om met dat onderzoek te beginnen, kun je jezelf de volgende vragen stellen: hoe ben je opgevoed? Hoe

voelde je je als kind? Waar is tekortgeschoten in je opvoeding en kun je jezelf dat nu nog geven? (Ja, dat

kan!) Als je het gevoel hebt dat het de moeite waard is om dat eens verder te onderzoeken, is het goed om

je specifiek te verdiepen in je geboorte. En omdat je je daar waarschijnlijk niet bewust van bent, is het goed

om dit te bespreken met je moeder, als zij nog leeft. Je kunt je dan bijvoorbeeld richten op de volgende

vragen.

Wat zijn de belangrijkste levensverhalen en gebeurtenissen of situaties die het leven van jouw moeder

en vader gevormd of beïnvloed hebben? Was er iets dat heel intens was voor hen? 

Hoe was de relatie tussen je ouders? Waren er problemen die zich afspeelden? 

Wat weet je over de geschiedenis van je moeder? Hoe was de zwangerschap? Was er sprake van een

gecompliceerde zwangerschap? Was er vruchtbaarheids problematiek? Was er iets onopgelost of

traumatisch? 

Was jouw zwangerschap gepland? Zorgde jouw komst voor vreugde? Was je gewenst? 

Hoe voelde jouw moeder zich tijdens de zwangerschap? Maakte je moeder zich ergens zorgen over? 

Hoe vond je geboorte plaats? Wat is je verteld? Waren er complicaties? 

Wat weet je zelf van de bevalling? Heb je herinneringen of vermoedens? 

Welke opvoedadviezen en -richtlijnen volgden je ouders? Hoe ben je opgevoed? 

Als je besluit hiermee aan de slag te gaan, zullen je verschillende dingen duidelijk worden en ga je merken

dat het je voor veranderingen gaat zorgen. Het is trouwens belangrijk om daar alle tijd voor te nemen die je

nodig hebt; ga er dus niet vanuit dat je met het onderzoek naar geboortepatronen even snel een paar

pijnlijke ervaringen oplost. Maar blijf erop vertrouwen dat er een tijd zal aanbreken waarin je meer vrijheid

gaat ervaren. Wat tijdens deze periode trouwens zeer ondersteunend kan zijn, is deze Innerlijk Kind-

meditatie.



Zorg voor een fijne plek waar je niet gestoord wordt en ga met je

aandacht naar binnen. Neem de tijd om je gedachten tot rust te

brengen. Maak bewust contact met je lijf en voel wat er van binnen

gebeurt zonder oordeel. Concentreer je op je hart alsof je via je hart

ademt. Maak vanuit je hart contact met het kleine meisje of kleine

jongetje in jezelf dat zich ooit onveilig, niet geliefd of niet welkom heeft

gevoeld en die een veilige of liefdevolle basis gemist heeft. Heet dit kind

welkom en kijk er open en nieuwsgierig naar vanuit jouw liefdevolle,

volwassen ogen. Hoe is de houding van dit kind? Zit het, ligt het of staat

het? Heeft het de ogen gesloten of open? Waar kijkt het naar? Wat

straalt het uit? Hoe voelt het zich? Voel dan wat een eerste stap is naar

een helende beweging. Geef het kind erkenning voor wat het voelt, geef

het permissie dat het er met alles mag zijn en dat jij beschikbaar bent.

Dat jij blijft. Dat het bij jou veilig is om alles te voelen in zijn of haar

tempo. Wees de liefdevolle ouder voor dit kind. Jij bent de enige die

precies weet wat het nodig heeft. Hier ligt jouw invloed, zorg ervoor

zoals jij had gewild dat er voor je gezorgd was. Heb het lief, koester het

en laat het weten dat het welkom is, dat het helemaal oké is. Dat het

geliefd is om wie het is. Dit kan niemand anders voor je doen. Voel hoe

het is om hier zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. 

Rond het dan af op de manier die nu het best past bij het contact dat

jullie samen hebben. Misschien wil het in je hart blijven of naar een

andere plek in je lijf. Kom dan weer langzaam met je aandacht naar

buiten. Neem de tijd om even na te voelen en eventueel je ervaring op

te schrijven. 

Een meditatie om je Innerlijk Kind
te koesteren en te helen. 



Ik hoop van harte dat dit e-book veel herkenning geeft en dat het je veel brengt. Als je het onderzoek naar

je eigen geboortepatronen wilt gaan doen, maar niet weet waar je moet beginnen, kan ik je verder helpen

met de vragen die je bezighouden, eventueel ook voor je kind(eren) als die bepaalde moeilijkheden ervaren

in hun leven.

In mijn coachingspraktijk Puur Authentiek werk ik met spiegelopstellingen. Die geven je helderheid over

eventuele traumatische ervaringen, emotionele blokkades en patronen die je nu belemmeren om je leven

te leven zoals je dat graag wilt. Je bent van harte welkom om dat te ervaren. 

Binnenkort zelf ervaren wat een spiegelopstelling voor je
doet? Welkom!

Sylvia Argelo | Lagedijk 45 | 1544 BC Zaandijk | Tel: 06-50584184 |

info@puurauthentiek.nl | www.puurauthentiek.nl

Heel de verbinding met je ware ik.

https://www.puurauthentiek.nl/
https://www.facebook.com/puurauthentiek/
https://www.linkedin.com/in/sylvia-argelo-57a59519a/
https://www.puurauthentiek.nl/

