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Een ebook  met  n ieuwe inz i chten  hoe  je  bewuster
van je  zwangerschap kunt  gen ieten  !
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"Het fijne vond ik de rust die je uitstraalde en de tijd die je nam voor mij. Op het
moment dat ik bij jou kwam was ik de wanhoop nabij en jij creëerde rust."

mama Loes

"Het fijne vond ik de rust die je uitstraalde en de tijd die je nam voor mij. Op het
moment dat ik bij jou kwam was ik de wanhoop nabij en jij creëerde rust."

Introductie

Toch merk ik dat dit genieten vaak wat op de achtergrond verdwijnt. Zeker als je in het
verleden een miskraam hebt gehad, je in een medisch traject zit of je je zorgen maakt over
de baby in je buik.
Meestal gebeuren er allerlei dingen zodat er naast het genieten ook zorgen, misselijkheid
of angst voor de bevalling spelen. Hoe zorg je dat je zoveel mogelijk bewust kunt
ontspannen en contact kunt maken met je kindje. En wat merkt je baby hier dan van?
 
Voor mij begint de start van je baby en dus van jou als mama al in de zwangerschap.
Zeker als het je eerste baby is voel je je vaak nog geen moeder, dat gevoel mag langzaam
groeien.
Het bewustzijn van je baby is in de baarmoeder al aanwezig, vandaar dat dit boekje gaat
over hoe jij bewust kunt genieten en meer kunt ontspannen. Hier help je je baby enorm
mee! Hij kan dan ook ontspannen en een ontspannen baby in de buik geeft een meer
ontspannen bevalling wat de fijnst mogelijke manier is om je baby te verwelkomen.
 
Met dit ebook wil ik je wat stapjes in de goede richting laten zetten, zodat je wat lucht
krijgt. Ik wil je een handreiking doen zodat je weet wat je kunt doen om je baby te
helpen en jij weer rustig kunt ademhalen.

Gefeliciteerd met jullie wondertje in de buik. 
 
Je hebt dit ebook aangevraagd omdat je graag nieuwe
inzichten wilt hoe je bewuster van je zwangerschap kunt
genieten. Zodat je je baby op een ontspannen manier kunt
verwelkomen.
 
Elke zwangerschap is anders en het zou fijn zijn als het 9
maanden genieten zou zijn. Dat je blij bent met je prachtige
buik, je onvoorwaardelijk liefde en dankbaarheid voelt naar
je kindje  en je geniet van het wonder dat jij in je draagt.

Hé lieve mama (in wording),
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"Het fijne vond ik de rust die je uitstraalde en de tijd die je nam voor mij. Op het
moment dat ik bij jou kwam was ik de wanhoop nabij en jij creëerde rust."

"Het fijne vond ik de rust die je uitstraalde en de tijd die je nam voor mij. Op het
moment dat ik bij jou kwam was ik de wanhoop nabij en jij creëerde rust."

Eind 2001 werd ik voor de eerste keer zwanger.
Wat bijzonder. En elke keer daarna was bijzonder,
al was elke zwangerschap anders.
 
Ik had geen zorgeloze zwangerschappen, ik had
allerlei lichamelijke klachten. De misselijkheid in
het begin waar ik een heel dubbel gevoel bij had.
Van de ene kant weet je dan dat je zwanger bent
maar van de andere kant was ik er na een paar
weken wel klaar mee. Zeker omdat de
misselijkheid zich niet beperkte tot de ochtend.
Door de pijn in mijn rug poetste ik tijdens mijn
verlof de vloer op mijn knieën. En ik was zó
angstig voor de bevalling. Niemand die me
vertelde dat ik zelf keuzes had of dat ik echt
moest doen wat ik wilde. In die tijd waren de
zwangerschapscursussen niet zoals nu en waren
de verloskundigen en gynaecologen ook niet zoals
nu. Ik ben heel blij dat er al zoveel is veranderd

Mijn verhaal

Mijn verhaal

en ik hoop dat jij écht kennismaakt met jouw innerlijke kracht en ook in je kracht kunt gaan
staan.
 
Ik ben 8 keer zwanger geweest. Waarvan ik 2 keer een miskraam had, de eerste keer al bij
6 weken en de tweede keer bij 12 weken. Ik merkte dat ik in de zwangerschap na de
miskraam meer zorgen en minder vanzelfsprekendheid ervaarde. “Zou deze baby wel
gezond zijn?” en “Zal er niet nog iets gebeuren?”, waren vragen waar ik meer mee bezig
was dan bij de zwangerschappen waarbij ik nog geen miskraam had gehad. En achteraf
gezien was dit bij mijn partner ook zo.
Ook emotioneel gebeurde er van alles. Zoals de onzekerheden wanneer ik minder kon
gaan werken, zonder mijn team in de steek te laten. Of het nieuws dat mijn ouders gingen
scheiden en in een vechtscheiding belandden. Of de zwangerschap die ik had net nadat
mijn moeder was overleden. Harde buiken, meer emotionele uitbarstingen en meer pijn in
mijn rug waren gevolgen die ik ervaarde. 
Omdat ik zo met mezelf en mijn omgeving bezig was, zat ik veel in mijn hoofd. Ik dacht
veel na en piekerde soms zelfs. Ik had geen tijd om te voelen, om onze baby echt te
voelen. Ik ‘vergat’ dat ik zwanger was. Ik maakte veel minder contact met onze baby dan
ik zou willen. 
Ik gun jou, wat er ook in je leven speelt, dat jij wel dat prachtige contact maakt en die
prachtige hartsverbinding voelt.
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Ontladen bij spanningen

Soms ervaar je allerlei emoties, omdat je haast hebt,
boos bent, angstig bent, druk van jezelf of anderen voelt
of hoog in je ademhaling zit. 
Dit levert spanningen op. 

Een krachtige oefening
die je zeker gaat helpen in zulke momenten.

Ga op een stoel zitten en zet je voeten stevig op de grond. 
Focus je op je ademhaling. Voel hoe je buik uitzet wanneer je inademt en
kleiner wordt bij het uitademen. Neem hiervoor de tijd. En voel dat je
ademhaling rustiger en dieper wordt. Verleng na de uitademing de
adempauze zodat je nog meer in de ontspanning zakt. Voel je stuit op de
stoel en voel je voeten op de aarde. Ga met je aandacht naar je voeten en
voel de bedachte wortels diep de aarde in gaan.
Adem nog even een paar keer diep in en uit en voel je hart vol stromen
met liefde. Je hart stroomt zo vol dat hij groeit en groeit totdat hij
uiteindelijk jou en je baby omhult. Je kan zo contact maken met je baby,
door (in gedachte) jouw liefde uit je hart naar het hart van je baby te
sturen. Voel je de liefde stromen? Je baby voelt dit ook. Je baby wordt
heel blij van deze ontspanning en dit bewuste moment van liefde.
Misschien kun je dit ook wel voelen. Ter bescherming kun je je baby in een
denkbeeldige gouden bal zetten.
Geniet dan nog even van deze liefde die tussen jullie stroomt.
Dit kun je niet teveel doen. Probeer het maar eens.
Wanneer je dit vaker doet zal het steeds gemakkelijker worden om dit
voor je te zien en de liefde te voelen.

Ontladen bij spanningen
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Alles draait om balans en evenwicht.
 
Door het lezen van dit boekje kan het gevoel ontstaan dat je elk moment bewust moet zijn
en met aandacht en focus je baby moet benaderen. Dat klinkt vermoeiend en is
onmogelijk. Als ouder heb je misschien nog wel meer kinderen of huisdieren die je
aandacht nodig hebben. Je bent partner, dochter, vriendin, collega of misschien wel
mantelzorger en… dan wil je ook nog even ontspannen om jezelf te zijn.

Balans

How We Begin, 
Is Who We Become

How We Begin, 
Is Who We Become

~ uit de film In Utero

Balans

Door jou inzichten te geven over je baby die met je communiceert via het gevoel hoop ik
dat je meer kunt ontspannen. Want vanuit ontspanning ontstaat er ruimte om contact te
maken met je baby en de momenten dat je baby contact met je maakt te herkennen. Door
af en toe even rustig adem te halen, de tijd te nemen of het ‘moeten’ los te laten maak je
een goede start.
Alles draait om de balans tussen de hectiek van de dag en bewust handelen en bewuste
keuzes maken. 
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De zwangerschap

9 maanden zijn jij en je baby met elkaar verbonden door de navelstreng. 
 
Wat bijzonder eigenlijk als je daar even bij stil staat. Je baby krijgt wat jij inneemt en wat
jij beleeft binnen via de navelstreng. Dit geeft hem belangrijke informatie waar hij terecht
gaat komen, bij welke ouders en bij welke ervaringen. Hij leert jullie en vooral jou heel
goed kennen.
Hij leert smaken en geluiden herkennen die bij jullie passen en hij leert, door jouw emoties,
jou kennen. Hij voelt hoe blij of vol liefde jij kan zijn, hij lacht als het ware met je mee.
Wanneer jij deze 9 maanden veel ziek bent, misselijk bent of je zorgen maakt heeft dit ook
effect op je baby. Als het effect groot is, merk je het meteen doordat je harde buiken krijgt,
bekkeninstabiliteit krijgt of andere lichamelijke klachten.
Al deze ervaringen samen zorgen voor bepaalde karaktereigenschappen, talenten,
temperamenten en persoonlijke voorkeuren. Het bepaalt het gedrag van je baby en later
je kind.

De zwangerschap

Doe de oefening die ik hiervoor beschreef
Regel dat je even wat voor jezelf kunt doen. In een bad liggen, zwemmen,
muziek luisteren, een leuke film kijken, wandelen, een fijn boek lezen of iets
anders
Je partner die je voeten masseert. Na 38 weken zwangerschap zou dit dagelijks
mogen.
Een middagdutje doen
Genieten van de vertraging, je mag het rustiger aan doen. Dat vind je baby ook
fijn.

Gelukkig kun je hier iets mee doen. Ook als het even niet zo goed gaat. 
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Zwanger na miskraam

Zoals ik in de inleiding al vertelde heb ik 2 miskramen gehad.
Er heerst een taboe op dit onderwerp, mensen vallen stil of geven 
opmerkingen waar je echt niet blij van wordt. Zoals het is vast 
beter zo, of je kunt er gewoon nog één maken; je weet al dat het 
werkt.
 
Ik begrijp de onmacht van mensen, maar het is verdrietig. Je mag 
rouwen om dit verlies, ook al is je baby nog maar 6 weken. Je hebt je uitgerekende datum
al in je agenda staan, je verlofweken al gepland, je bent al bezig met het kamertje in te
richten of met een naam verzinnen. Je past alvast je hele leven aan op de baby dit gaat
komen.

Zwanger na miskraam

In mijn praktijk merk ik dat er nog een extra lading bij komt, wanneer mensen in een
traject zitten en de ene na de andere miskraam plaatsvind. Vaak gaat er een hele
hormonale achtbaan aan vooraf en dat ik alles behalve makkelijk. Zeker als je dit (nog)
niet wilt delen met anderen.
Ook komt het voor dat vrouwen al jaren lang wachten op hun baby, al trajecten hebben
geprobeerd en ongewild kinderloos zijn. Dat is zo ongelooflijk moeilijk en ik neem mijn
petje voor je af als jij degene bent die ik hierboven beschrijf. Je bent een dappere vrouw!
 
Wanneer je na zoveel zorgen, frustraties, falende gevoelens of angsten zwanger wordt
geeft dit vaak moeilijkheden. Je durft er niet goed op te vertrouwen dat je baby nu wel
blijft of durft je niet goed aan je kindje te hechten.
Je baby heeft je nu meer dan ooit nodig. Nu, in de zwangerschap al.
Mijn allerbelangrijkste tip is, durf van je baby te houden. Maak er contact mee en gun
jezelf elke emotie die je voelt! Leg ze uit aan je baby, zodat hij begrijpt wat je doormaakt
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De bevalling

De bevalling is een oerdrift en met de goede begeleiding is het echt goed te doen. Wij zijn
er voor gemaakt en de baby weet met zijn instincten ook wat hij moet doen. Gelukkig zijn
er vroedvrouwen, verloskundigen en waar nodig gynaecologen die ons bijstaan als het
moeilijk wordt of als er complicaties om de hoek komen kijken.

Ik heb zelf 6 geboortes en een mini-bevalling mogen meemaken en ben vaak uit mijn
kracht gehaald omdat het 18 jaar geleden heel anders ging dan nu, zeker in het ziekenhuis
waar mijn bevallingen verliepen. Toen waren er nog babykamers, waar alle baby’s in de
nacht sliepen en de moeders lagen met 4 personen op een kamer, zonder baby. Gelukkig is
er veel veranderd en mag je nu heel veel zelf bepalen!

De bevalling

De stroming van de vrije geboorte vind ik heel belangrijk.
Jij (en eventueel je partner) beslist wat je wilt dat er gebeurd tijdens je bevalling, ook
wanneer er moet worden ingegrepen. Zodat jij in jouw kracht kan blijven staan, waardoor
je de beste start voor jezelf én je baby creëert. Een bevalplan kan dan heel helpend zijn.
Zo ben jij (je partner) én je baby voorbereid op wat komt en weten jullie precies wat jullie
wensen zijn.
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Elk moment bevat de magie van jouw keuzeElk moment bevat de magie van jouw keuze

~ Bianca Gerritsen

De bevalling

Een bevalplan stelt je in staat om je ideale plan te maken, maar juist ook een plan B of C.
Je denkt na over wie je bij de bevalling wilt hebben, waar je wilt bevallen, de
temperatuur, welke hulpmiddelen, of je bedenktijd wilt als jullie je plan moeten
aanpassen, of je zelf je grenzen aangeeft of dit je partner of iemand anders wilt laten
doen. En nog veel meer.
 
Voor ons kan een bevalling spannend zijn en gepaard gaan met onzekere gevoelens, voor
jouw baby is dit ook spannend. Hij weet niet waar hij heen gaat en elke wee is een stapje
verder in de donkere reis naar een voor hem onbekende bestemming.
Denk je eens in dat jij in het pikdonker op vakantie gaat naar een onbekende bestemming
zonder bagage en om daar te komen moet je door een krappe donkere tunnel kruipen.

Het helpt als je dit als team kan doen, jij en je baby samen.
De bevalling is een speciaal en intens moment voor jullie.
Door echt samen te werken en het contact tussen jullie te versterken zal je het je baby
makkelijk maken. Ook, of juist, als er moet worden ingegrepen.
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Het gouden uur na de geboorte

Na de geboorte is de nabijheid van mama het allerbelangrijkste.
 
De overgang van donker naar licht, van beschermd naar moeten ademen, van gedempte
geluiden naar harde geluiden kunnen overweldigend zijn. Tevens gaat je baby voor de
eerste keer honger/dorst voelen, wat een nieuwe ervaring.

Het gouden uur

In dit gouden uur komt je baby tot rust door jou te voelen, te zien, te horen en te ruiken
(dus nog even geen mutsje en niet meteen wassen). Door jouw huidcontact kan zijn
spanning verlagen, omdat zijn cortisol en adrenaline daalt en de oxytocine (het
knuffelhormoon) stijgt. Hierdoor voelt hij zich thuis, welkom en veilig.
 
Lukt dat om wat voor reden niet dan is het heel belangrijk dat papa deze taak overneemt
en uitlegt wat er aan de hand is. Waar mama is en dat jij er voor hem bent en niet
weggaat.
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De kraamweek

Er is niets wat je echt kan voorbereiden op het moederschap.
Voor mij voelde mijn wereld als 360˚ anders. Alles stond op zijn kop. Niets was meer
hetzelfde. De onvoorwaardelijke liefde die je voelt, maar ook de kwetsbaarheid die je
ervaart. Die kwetsbaarheid is een kracht, al voelde ik dat toen anders.
In de kraamweek heb je kraamhulp, het ligt aan je wensen en aan wat er mogelijk is
hoeveel de kraamverzorgende aanwezig is.

De kraamweek

Zorg dat er een fijne klik is. Je mag altijd het kraambureau bellen om iemand anders te
sturen als je de klik niet voelt. Het is namelijk zo belangrijk dat jij je op je gemak voelt,
veilig en thuis voelt. Dat helpt je baby om zicht te ontspannen.
 
Een kraambed-plan kan dan helpend zijn. Zodat je de kwetsbaarheid niet als zwakte hoeft
te zien. Je plan is al gemaakt en daar mag je je aanhouden. Hierin beschrijf je bijvoorbeeld
wat je wilt met bezoek en wat je wilt dat de kraamverzorgster wel of niet komt doen.
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Je baby

Je baby heeft ook in de buik al een bewustzijn. 
Dat wil zeggen dat hij ook dan al probeert verbinding met je te maken. Echter is je
baby ook kwetsbaar en maximaal afhankelijk van de zorg van jou en je partner. Ze
kunnen nog geen grenzen aangeven of bewaken.

mama Petra

"Door de gesprekken met Bianca tijdens de zwangerschap, kon ik beter contact
maken met onze baby, alsof we een team waren. De angst die ik had voor de

bevalling nam af, omdat we een bevalplan maakte en ik vertrouwen kreeg ik mijn
eigen kracht. De geboorte was niet helemaal zoals gewenst, maar het was wel een

bevalling waar ik in mijn kracht kon blijven.'

"Door de gesprekken met Bianca tijdens de zwangerschap, kon ik beter contact
maken met onze baby, alsof we een team waren. De angst die ik had voor de

bevalling nam af, omdat we een bevalplan maakte en ik vertrouwen kreeg ik mijn
eigen kracht. De geboorte was niet helemaal zoals gewenst, maar het was wel een

bevalling waar ik in mijn kracht kon blijven.'

Je baby

Daarom is respect en een liefdevolle benadering vanuit je gevoel erg belangrijk. Je
baby communiceert alleen nog met gevoel en met zijn tastzintuig, want
communiceren met woorden kan hij nog niet. Zijn hele wereld ervaart hij met zijn
gevoel, wat zuiver en oordeelloos is. Hij neemt alles puur waar.
 
Als ouder is het belangrijk om open, eerlijk en transparant te communiceren met je
baby (en andere kinderen). Dit kun je doen door te vertellen wat er in jullie leven
gebeurd, zodat je baby begrijpt wat hij voelt in jouw nabijheid. Je mag veel
vertellen, want je baby begrijpt het gevoel en je intentie achter de woorden.
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Bloesemremedies

Bloesemremedies is een groeiende geneeswijze, die met hun werking beginnen op het
mentale en emotionele niveau. Oorspronkelijk ontdekt door Dr. E. Bach heeft dit systeem
zich ontwikkeld tot een wereldwijde methode om moeilijkheden en ziekten op te lossen.
De bloesemremedies helpen je om de juiste weg weer te vinden, niet alleen door het
versterken van je intuïtieve krachten, maar ook door bet bevorderen van de ‘positieve'
kwaliteiten. Bij het gebruiken van bloesemremedies kom je duidelijker in contact met je
eigen gevoel, zodat je inzicht krijgt hoe jij je verstoorde emoties weer in balans kunt
brengen.
Wanneer je bijvoorbeeld een angst hebt, kun je iets doen met deze angst, maar ook met
het ontbreken van het deel moed. Leef je bijvoorbeeld onder een voortdurende angst dan
zal dit je levenskracht en vitaliteit verminderen. Wanneer je het deel moed aanvult en
weer eigen hebt gemaakt, ontstaat er een evenwicht zodat de spanning en/of ziekte zijn
greep kan loslaten en het lichaam zelf op een natuurlijke wijze aan de herstelling kan
beginnen. Ook preventief bieden de bloesemremedies een schitterend scala van
mogelijkheden om preventief aan een klacht of ziekte te werken.

Bloesemremedies

Daarom is respect en een liefdevolle benadering vanuit je gevoel erg belangrijk. Je baby
communiceert alleen nog met gevoel en met zijn tastzintuig, want communiceren met
woorden kan hij nog niet. Zijn hele wereld ervaart hij met zijn gevoel, wat zuiver en
oordeelloos is. Hij neemt alles puur waar.
 
Als ouder is het belangrijk om open, eerlijk en transparant te communiceren met je baby
(en andere kinderen). Dit kun je doen door te vertellen wat er in jullie leven gebeurd, zodat
je baby begrijpt wat hij voelt in jouw nabijheid. Je mag veel vertellen, want je baby
begrijpt het gevoel en je intentie achter de woorden.
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Heb je een vraag of wil je meer weten?

Meer weten?

Neem dan gerust contact op. Ik beantwoord graag
je vragen.
Volg je mij al op social media? Ik zou het heel leuk
vinden om je daar te ontmoeten!
 
Bovendien ben je van harte welkom in de gratis
facebookcommunity 'Inloopspreekuur Hulp voor jou
en je baby'. Daar vind je andere mama's en deel ik
regelmatig tips, meditaties en andere inspiratie
voor meer ontspanning en bewust contact met je
baby.
 
Hopelijk tot snel!

praktijk@bianca-gerritsen.nl

www.bianca-gerritsen.nl

Bianca GerritsenBianca Gerritsen
Zwangerschapscoach
Babycoach

Tel. 06-1246 3021

P.S. Ken je iemand voor wie deze  hulp voor de radeloze moeder ook interessant is?
 

Wil je diegene dan attent maken op mijn website www.bianca-gerritsen.nl zodat hij of zij
dit ebook ook kan downloaden?
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https://www.facebook.com/BiancaGerritsenPraktijk/
https://www.instagram.com/BiancaGerritsen_VanuitJeStart/
http://www.facebook.com/groups/InloopspreekuurBiancaGerritsen
http://www.bianca-gerritsen.nl/
http://www.bianca-gerritsen.nl/

