Geboorte-reading
Eigen geboorte
Een reading over je eigen geboorte geeft inzicht in je wezenlijke doeleinden in je
leven en de manier waarop jij jouw leven vorm geeft.
Geboorte – zwangerschap – ouderschap
Onderwerpen waarop gelezen kan worden zijn o.a
- Je eigen geboorte
- Waarom heb je twijfels over wel/geen kinderen?
- Grote kinderwens maar toch geen kinderen?
- Bevalling die al geweest is
- Onverwacht zwanger
- Geboorte van je kind
- Als de geboorte anders loopt dan je had verwacht/gewild
Prenataal reading/healing
Zwanger zijn is een intens proces, waarbij groei en verandering plaatsvinden op
zowel lichamelijk, emotioneel als spiritueel gebied. Je innerlijke belevingswereld
verandert maar ook je relatie met je omgeving. Tijdens je zwangerschap kunnen
er vragen naar voren komen die je je nooit eerder stelde. De readings zijn erop
gericht meer inzicht te krijgen in wat de zwangerschap met je doet en wat jouw
relatie is met je kind en andersom.
Prenataal reading met partner
Ook voor jou als partner verandert er veel tijdens en na de zwangerschap.
Opeens heb je een relatie met een zwangere vrouw die moeder gaat worden en
die heel andere dingen beleeft dan jij. Bovendien ben je bezig in je leven plaats
te creëren voor je kind en diens doeleinden. In een reading worden deze
veranderingen erkend en kunnen helderheid en doelgerichtheid meer ruimte
krijgen.
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Postnataal reading/healing
Na de geboorte is het een grote groei voor zowel jullie als ouders als voor jullie
kindje om alle veranderingen een plek te geven. De reading ondersteunt je kind
als wezen in een lichaam op aarde. Het geeft ouders inzicht in de nieuwe situatie
en ondersteunt hun welkom naar het kind.
Alle readings worden afgesloten met een healing.
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