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De weg naar binnen 



Transformeren van vrouw naar moeder kan heel uitdagend zijn.
Verandering vindt plaats op alle niveaus: fysiek, mentaal,
energetisch en emotioneel. Dit kan oude pijn naar boven

brengen, overtuigingen over jezelf doen wankelen en in zijn
geheel overweldigend zijn. 

 
Deze veranderingen bieden ook de kans om alles wat je niet

meer dient, achter te laten. Een kans om de weg naar binnen te
bewandelen. Om weer vrijheid te voelen door je te verbinden

met jezelf, met de echtheid in jou. Want alleen zo, door te staan
in je kracht en los te komen van oude ballast, is het mogelijk
de liefdevolle verbinding aan te gaan met jezelf, je kind en je
partner. Zonder dat oude pijn tussen jou en de ander in staat. 

 
 
 

Welkom



Je onderbewustzijn laat zien waar je blokkades of negatieve
overtuigingen tegenkomt. Hier bevindt zich tevens de mogelijkheid

tot groei.. De groei waartoe je kindje je uitnodigt, vaak al in een vroeg
stadium, tijdens de zwangerschap of zelfs daarvoor. 

 
Door datgene wat je raakt, bezig houdt of blokkeert te onderzoeken
met heel je wezen, gevoelens toe te laten en emoties te doorvoelen

ontstaat er ruimte. Ruimte voor balans. De balans die hoort bij jou als
vrouw en als moeder. Innerlijke rust om jouw moederrol en jouw

leven vanuit jouw eigenheid kleur te geven. 
 
 



Tijdens dit vier maanden traject ontrafelen we samen wat er in
jouw binnenwereld gebeurt tijdens de zwangerschap, in contact

met je kindje, maar ook bij een onvervulde kinderwens of
gevoelens van rouw na verlies(geboorte). 

Online kennismaking: Als jij je klaar voelt om deze weg in te slaan,
plannen we samen de sessies inclusief uitgebreide intake in. 

Tijdens de eerste sessie brengen we in kaart op welke momenten jij
je overweldigd voelt. Welk gedrag spiegelt jouw kind of het
moederschap naar jou en wat legt dat bij jou bloot? Ook maken we
contact met het verlangen in jou dat zich nu op een indirecte manier
kenbaar maakt.

In de vervolg sessies brengen we jouw binnenwereld in beeld, mag de
verbinding tussen de volwassene en het kind in jou groeien en creëren
we innerlijke veerkracht en autonomie.

Tijdens de laatste sessie evalueren we het traject en of er eventueel
nog extra begeleiding gewenst is. 



"Triggers are not in
the way of healing.

They are the doorways into
our freedom and liberation"



Dit is voor jou als,

~ je merkt dat je plots enorm boos of verdrietig kunt worden door het gedrag van je kindje of
andere situaties;  
~ je onrust voelt en moeite hebt om volledig te ontspannen; 
~ je moeite hebt met het verwerken van een verliesgeboorte;
~ je eenzaamheid voelt en een afstand tot anderen;  
~ je vast zit in belemmerende overtuigingen; 
~ er spanning is tussen je rol als moeder en je andere behoeften/verlangens. 

~Online kennismaking 30 minuten.
~In totaal 9 begeleidingssessies van 1 uur;
~Wekelijks bijhouden van een journal om jouw eigen proces te volgen;
~Persoonlijke gids met ondersteunende oefeningen;
~Heling Activatie bundel.

Persoonlijk begeleidingstraject 
4 maanden traject 

€1079.- (betalen in vier termijnen van €270,-)

Het is mogelijk om dit traject volledig online te doen wat een
laagdrempeligheid en flexibiliteit kan bieden. 



~ Een veilige basis in jezelf voelen?  
~ Regie over je eigen leven ervaren?
~ Levensenergie en plezier voelen stromen? 
~ Innerlijke rust en ontspanning voelen? 
~ Met vertrouwen jouw weg als vrouw en als moeder bewandelen?

Wil jij ?

Laten we elkaar in een vrijblijvend gesprek ontmoeten

Durf jij
~ Je eigen thema’s aan te kijken?
~ Je harnas af te leggen?
~ Jouw potentie te voelen?
~ jouw eigen weg te bewandelen?  



Mijn naam is Francien Rutten. 
Namens Moeder-Worden bied ik

persoonlijke begeleiding aan de vrouw op
haar weg van vrouw naar moeder. Mijn
manier van werken kenmerkt zich als

transformatief en verhelderend.
 

Met liefde ontvang ik je.
 

Liefs,
Francien

 

Praktisch 
~ De sessies vinden online plaats of in
de praktijk in Eijsden (Limburg)
Stationsplein 8.
~ Na de eerste afspraak krijg je de
factuur per mail toegestuurd.
~ Het is mogelijk de factuur in vier
delen te betalen.


