
INNER MAMA
Voor een ontspannen & positief begin 

Cursus

Hypnobirthing

Online

Doormiddel van yoga, ademhalingstechnieken,
ontspanningsoefeningen, mindfulness en
visualisatie help ik jou op een ontspannen en
positieve manier voorbereiden op de geboorte
van je baby. Of je nu voor het eerst gaat
bevallen of het al eerder hebt meegemaakt, je
zult er veel profijt van hebben. 

Tijdens de super leuke, relaxte en leerzame
hypnobirthing cursus leer je op basis van
ontspanningstechnieken je lichaam en gedachten
te sturen en te controleren. Hierdoor kun jij ,
zowel tijdens de zwangerschap, als tijdens de
bevalling en in de periode daarna, jouw eigen
ontspanning creëren en daardoor deze fasen
(nog) bewuster en met meer positiviteit beleven. 

Je kunt elke week instromen. Wekelijks
behandelen we een ander thema om jou op een
ontspannen en positieve manier voor te bereiden
op de geboorte van je kindje en de periode
waarin je net moeder bent geworden. Na de les
ontvang je per mail een overzicht van wat we
die les besproken hebben



Coaching

Draagconsult

Sluitingsritueel

Niet op zoek naar een volledige
zwangerschapscursus maar wel naar een
luisterend oor of advies? Of ben je op zoek naar
tijd voor jezelf, tijd om stil te staan in het moment
en meer bij jouw gevoel te komen? Tijdens een
coach gesprek gaan we aan de slag met jouw
vragen. Wil je bijvoorbeeld meer weten over
ademhaling, mindset, mindfulness, het maken van
een geboorteplan of over de verschillende fases
van een bevalling? Of wil je tijdens een mooie
boswandeling praten over wat jou bezighoudt
tijdens je zwangerschap of voor het aankomende
moederschap? Boek dan een Inner Mama coach
gesprek.

Zie jij ook ineens overal de mooiste
draagdoeken? Dragen is helemaal hip en hot. Het
draagt bij aan een veilige hechting tussen ouder
en kind en voelt heel veilig en vertrouwd voor
jouw kindje. 
Er zijn verschillende soorten draagdoeken met elk
hun eigen techniek. We spreken voor het consult
af met welk type doek jij wilt gaan dragen. 

Middels een sluitingsritueel kun je op een
bijzondere manier de kraamperiode afsluiten en
je lichaam op een liefdevolle manier symbolisch
sluiten na de periode van zwangerschap en
bevalling. Dit ritueel is mogelijk vanaf 10 dagen
na de bevalling maar ook aan het einde van
jouw geboorteverlof. Volg hierin jouw eigen
gevoel.


