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Op weg naar jouw Natuurlijke Zelf 



Het moederschap brengt een enorme transitie met 
zich mee. De weg van vrouw naar moeder activeert een

veranderingsproces, waarin het zowel donker als licht is.  Het
moederschap laat je voelen waar er nog blokkades zitten en
welke belemmerende patronen doorbroken mogen worden. 

 
Ervaar je de zwangerschap of het moederschap vanuit de

mannelijke energie? Dan is de kans groot dat je veel in je hoofd
zit en kun je de neiging hebben om gevoelens te bagatelliseren.
Door de vrouwelijke energie te onderzoeken, kun je voelen wat

er nodig is om verbinding te maken met je gevoelens. 
 

In therapie brengen we beschermingsmechanismes in zicht,
maken we contact met onverwerkte ervaringen en 

ontdekken we jouw natuurlijke zelf. 
 
 
 

Welkom



Het moederschap is voor veel vrouwen het meest vanzelfsprekende
en tevens de meest ingrijpende transitie die ze meemaken. Een 
weg waar op onverwerkte ervaringen uit jouw eigen leven of 

die van generaties voor jou, naar boven kunnen komen. Het kan 
een moment zijn waarop je klem komt te zitten in patronen 

die op den duur uitputtend zijn. 
 

In het proces van vrouw naar moeder, kan je in contact komen 
met onverwerkte ervaringen of imprints die om heling vragen. 

Om vanuit daar je Natuurlijke Zelf te ontmoeten en vanuit 
die vrije essentie te leven. 

 



Tijdens dit therapeutische vier maanden traject werken we samen
aan de blokkades en belemmeringen die jouw hinderen 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 onderzoeken we jouw hulpvraag en het
patroon wat zich als rode draad door het leven verweeft. Ook
brengen we jouw pijnpunten, onverwerkte gevoelens en traumatische
ervaringen in beeld.

In de vervolg sessies werken we aan meer interne stevigheid, staat de
verbinding met jouw (innerlijke) kind centraal, onderzoeken we de balans
tussen mannelijke en vrouwelijke energie en activeren we heling. Zodat de
gelaagdheid van de blokkades en triggers, steeds minder wordt..

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



"Birth is not only about
making babies. Birth is
about making mothers.'



Dit is voor jou als;

~ je merkt dat er onverwerkte ervaringen en emoties omhoog komen; 
~ je veel in je hoofd zit en rusteloze gedachten hebt;
~ je zicht wil krijgen op belemmerende patronen;
~ je overvallen wordt door gevoelens als boosheid, schuld, schaamt of verdriet;
~ je bevalling is traumatisch of anderszins stressvol geweest;
~ je moeite hebt met het verwerken van een verliesgeboorte;
~ je een gevoel van leegte en eenzaamheid ervaart;
~ je een belemmering ervaart in de verbinding tussen je hoofd en lichaam. 

       Online kennismaking 30 minuten.
       In totaal 8 therapeutische sessies van 1,5 uur (12 uur totaal)
       Bijhouden van een journal om jouw eigen proces te volgen;
       Persoonlijke gids met ondersteunende oefeningen;
       Heling Activatie bundel.

Persoonlijk begeleidingstraject 

4 maanden traject 
€1.680,- (betalen in vier termijnen van €420,-)



~Bewustwording en meer zicht op eigen patronen?
~Innerlijk vertrouwen en kracht voelen om een zwangerschap te dragen?
~Doorvoelen van emoties om richting je kindje emoties te kunnen reguleren?

~Dichterbij je ware essentie komen om vanuit daar keuzes te maken?
~Regie en autonomie ervaren?
~Een fijne basis creëren voor jou en je kindje?
~Onmacht omzetten in innerlijke kracht?

~Belemmerende overtuigingen ontrafelen en oude patronen doorbreken?
~Afstemming voelen tussen hoofd en lichaam?
~Vanuit balans leven tussen mannelijke en vrouwelijke energie?

Laten we elkaar in een vrijblijvend gesprek ontmoeten

Verlang jij naar?



Mijn naam is Kitty Lekkerkerker. 
Namens Moeder-Worden bied 

ik persoonlijke begeleiding 
aan de vrouw op haar weg van

vrouw naar moeder. Mijn
 manier van werken kenmerkt 
zich als aards en diepgaand.

 
Ik ontmoet je graag!

 
Aller Liefs,

Kitty
 

Praktisch 
~ De sessies vinden plaats in de
praktijk in Harmelen (Utrecht) op
Gerverscop 11..
~ Na de eerste afspraak krijg je de
factuur per mail toegestuurd.
~ Het is mogelijk een factuur te
ontvangen om bij de
zorgverzekeraar in te dienen.  



Kitty is een ervaren therapeute die mij snel 
tot de kern van mijn probleem heeft gebracht. 

Ik kwam bij haar door haar deskundigheid rondom het 
werken met dromen en associaties. Haar aanpak met creatieve

thuisopdrachten, advies rondom het lezen van boeken, en weten wat
relevant is in de therapie, heeft gemaakt dat ik mijn trauma kon

omarmen. Kitty is een deskundige therapeute met veel warmte en
innerlijke wijsheid. Ik vind dat zij een sublieme timing heeft in de te
nemen stappen in de therapie. Ze werkt met een open hart, creëert

een veilige setting en dat moedigt mij keer op keer aan mijn
kwetsbaarheid te tonen, en alles er te laten zijn. De therapie met Kitty
was life-changing en een doorbraak in mijn proces. Ik ben Kitty erg

dankbaar dat ze mij heeft begeleid op deze reis. 
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