
EEN GOEDE START

Energetische geneeskunde voor
pasgeboren ouders



INLEIDING

Het verwelkomen van nieuw leven is één groot avontuur, vol 
obstakels, uitdagingen, overwinningen en magie.

Maar natuurlijk ook een reis vol verantwoordelijkheid, zorgen, 
slapeloosheid en bezorgdheid..

Vaak is het ‘niet weten wat te doen’ het grootste struikelblok voor 
(jonge) ouders. Door de materie in deze korte cursus worden daar 
praktische vaardigheden voor gegeven, waardoor je altijd van hulp 
kunt zijn.

De informatie in deze cursus is erop gericht om het nieuwe leven zo
warm mogelijk welkom te heten en de weg naar een optimale 
ontwikkeling zo plezierig mogelijk te laten verlopen.

Door in een vroeg stadium bepaalde ongemakken te verhelpen, 
wordt de weg vrijgemaakt voor een optimale ontwikkeling en 
kunnen problemen verderop in de ontwikkeling voorkomen worden.

Deze materie is bedoeld voor iedereen die zichzelf vader, moeder, 
opa, oma, oom of tante mag noemen.
Maar zeker ook voor de professional die veel met (pasgeboren) 
kinderen te maken heeft.

Door te voorzien in een zo goed mogelijke start, maak je de weg vrij
voor een soepele verdere ontwikkeling.

De technieken die in deze cursus behandeld worden zijn in te zetten
bij (pasgeboren) baby’s en jonge kinderen tot en met ca. 6 jaar oud.

Bij (pasgeboren) baby’s zijn deze technieken in te zetten bij 
overmatig huilen, overstrekken, buikkrampjes, reflux, spugen, 
slapeloosheid en voorkeurshouding.

Bij de oudere kinderen tot en met 6 jaar oud kun je met het inzetten
van deze technieken de volgende klachten helpen voorkomen: 
driftbuien, verstoord slaapgedrag, problemen met zindelijk worden, 
verstoord eetgedrag, veel huilbuien en drukte in het hoofd/het niet 
kunnen bereiken van je kind.
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Werken met lichaamseigen energie

Elk levend organisme bestaat uit cellen en energie.
Deze cellen hebben een taak, welke ligt opgeslagen in het 
zogenaamde 'celgeheugen'
Dit systeem zorgt ervoor dat iedere cel in ons lijf een bepaalde 
functie vervult.
Gedurende ons leven kunnen verstoringen optreden, die zich 
doorgaans uiten in kwaliteitsverlies, pijn en disfunctie. 

Wat wij kunnen leren is het opnieuw activeren van dit celgeheugen 
en het energetisch opwaarderen van verstoorde gebieden. Wij 
activeren dus onze Lijfkracht.
Wij leren deze Lijfkracht op te waarderen en hoe we deze praktisch 
kunnen inzetten om gezondheid te verbeteren. 
Naar alle waarschijnlijkheid zullen wij een totaal ander beeld krijgen
van ons lijf en onze mogelijkheden. In dit boekwerk wordt dit alles 
praktisch uitgelegd op nuchtere wijze.

De technieken die zullen worden geleerd zijn direct inzetbaar voor 
het ondersteunen van de eigen gezondheid en die van de 
omgeving.



Het opwekken van je LIJFKRACHT

Mijn naam is Mandy van den Dolder en voordat we verder ingaan op
de inhoud van deze cursus gaan we middels een visualisatie onze 
lijfkracht opwekken. 

Zorg dat je op een rustige plek bent waar je niet gestoord kunt 
worden en ga ontspannen zitten. Leg je handen ontspannen op je 
schoot en plaats beide voeten naast elkaar op de grond. Haal dan 
enkele keren diep adem, zo diep mogelijk in en zo lang mogelijk uit.
Laat alle gedachten en zorgen van je af vallen en land langzaamaan
in je eigen lichaam.

Voel in gedachten de huid van je volledige benen van boven naar 
onderen en weer van onder naar boven. 
Wanneer je deze voelt ga je in gedachten naar de botten in je 
benen. Voel in gedachten je dijbenen, je knieën, je scheenbenen, je 
kuitbenen, je enkels en de botjes in je voeten.
Voel in gedachten de botten in je volledige benen van boven naar 
onderen en weer van onder naar boven. 
Wanneer je deze voelt ga je in gedachten naar de spieren in je 
benen. Voel in gedachten de spieren in je bovenbenen, je billen, je 
onderbenen en je voeten.
Voel in gedachten de spieren in je volledige benen van boven naar 
onderen en weer van onder naar boven.
Voel nu ook het bloed dat door de beide benen stroomt.

Voel nu de beide benen helemaal. Voel ze van boven naar onderen 
en weer van onder naar boven.
Voel je volledige benen en voel dat de cellen in beide benen 
beginnen te tintelen. Voel dat beide benen steeds heviger beginnen
te tintelen en neem hierbij een plaatje voor je waarin je benen 
blauw oplichten.

Hou dit gevoel vast en ga dan met je gedachten verder naar je 
onderlijf.

Voel in gedachten je volledige bekken en je seksuele organen. Voel 
deze zowel uitwendig als inwendig.
Wanneer je deze voelt ga je in gedachten verder naar binnen. Voel 
in gedachten je blaas en je nieren.
Voel in gedachten je lever en je galblaas. Voel in gedachten je 
maag en je darmen.



Voel nu je volledige onderlijf. Voel dat alle cellen in je onderlijf 
beginnen te tintelen. 

Voel dat je onderlijf steeds heviger begint te tintelen en neem 
hierbij een plaatje voor je waarin je onderlijf blauw oplicht. Voel nu 
beide benen én je onderlijf. Voel het tintelen en zie het blauw 
oplichten.

Hou dit gevoel vast en ga dan met je gedachten verder naar je 
bovenlijf.

Voel in gedachten de huid van je rug, je zij en je borst. Voel deze 
huid van boven naar onderen en weer van onder naar boven.
Voel in gedachten de huid van je hele bovenlijf. Wanneer je deze 
voelt ga je met je gedachten naar de botten in je bovenlijf. Voel je 
wervelkolom, je ribben, je schouderbladen en je borstbeen.
Voel nu in gedachten alle botten in je bovenlijf van boven naar 
onderen en weer van onder naar boven.
Wanneer je de botten voelt ga je met je gedachten naar de spieren 
in je rug en borst. Voel deze spieren en voel het bloed dat erdoor 
stroomt. Ga nu met je gedachten verder naar binnen en voel je 
longen. Voel hoe je longen uitzetten bij je ademhaling.
Wanneer je je longen voelt ga je in gedachten naar je hart. Voel hoe
je hart met elke slag leven doorgeeft en wees je hart dankbaar voor
dit leven.

Voel nu je volledige bovenlijf. Voel dat alle cellen in je bovenlijf 
beginnen te tintelen.
Voel dat je bovenlijf steeds heviger begint te tintelen en neem 
hierbij een plaatje voor je waarin je bovenlijf blauw oplicht.
Voel nu beide benen, je onderlijf én je bovenlijf. Voel het tintelen en
zie het blauw oplichten.
Hou dit gevoel vast en ga dan met je gedachten naar je armen.

Voel in gedachten de huid van je bovenarmen, je onderarmen en je 
handen. 
Voel in gedachten de huid van je volledige armen van boven naar 
onderen en weer van onder naar boven. 

Wanneer je deze voelt ga je in gedachten naar de botten in je 
armen. Voel in gedachten je opperarmbenen, je ellebogen, je 
spaakbenen, je ellepijpen, je polsen en de botjes in je handen.
Voel in gedachten de botten in je volledige armen van boven naar 
onderen en weer van onder naar boven. 



Wanneer je deze voelt ga je in gedachten naar de spieren in je 
armen. Voel in gedachten de spieren in je schouders, je 
bovenarmen, je onderarmen en je handen.
Voel in gedachten de spieren in je volledige armen van boven naar 
onderen en weer van onder naar boven.
Voel nu ook het bloed dat door de beide armen stroomt.

Voel nu de beide armen helemaal. Voel ze van boven naar onderen 
en weer van onder naar boven.
Voel je volledige armen en voel dat alle cellen in beide armen 
beginnen te tintelen. Voel dat beide armen steeds heviger beginnen
te tintelen en neem hierbij een plaatje voor je waarin je armen 
blauw oplichten.

Voel nu beide benen, je onderlijf, je bovenlijf én beide armen. Voel 
het tintelen en zie het blauw oplichten.

Hou dit gevoel vast en ga dan met je gedachten naar je nek en je 
hoofd.

Voel in gedachten de huid van je nek, je schedel en je gezicht. Voel 
deze huid van boven naar onderen en weer van onder naar boven.
Voel in gedachten de huid van je hele nek en hoofd. Wanneer je 
deze voelt ga je met je gedachten naar de botten in je nek en 
hoofd. Voel je nekwervels, je schedel en je kaken.
Voel nu in gedachten alle botten in je nek en hoofd van boven naar 
onderen en weer van onder naar boven. Wanneer je de botten voelt
ga je met je gedachten naar de spieren in je nek, je gezicht en over 
je schedel. Voel deze spieren en voel het bloed dat erdoor stroomt. 
Ga nu met je gedachten verder naar binnen en voel je hersenen, 
ogen, holtes en mond. 

Voel nu je volledige nek en hoofd. Voel dat alle cellen in je nek en 
hoofd beginnen te tintelen. Voel dat je nek en hoofd steeds heviger 
beginnen te tintelen en neem hierbij een plaatje voor je waarin je 
nek en hoofd blauw oplichten.

Voel nu beide benen, je onderlijf, je bovenlijf, beide armen, je nek 
én je hoofd. Voel het tintelen en zie het blauw oplichten.

Voel nu je volledige lijf tintelen en zie het blauw oplichten.

Nu vervolgen we met het vlug in- en uitademen. Hierbij pompen we 
onszelf op en voorzien we elke cel van zuurstof. Houd de snelle 



ademhaling zo'n 5 tot 10 seconden aan en voel jezelf steeds groter 
worden. Dan een lange uitademing en diepe inademing. Tijdens 
deze ademhaling voel je de tinteling in je lijf steeds verder 
toenemen.

Dit doen we drie keer. Voel bij elke keer de energie toenemen en 
krachtiger worden. Voel je hele lijf tintelen en zie het in gedachten 
blauw oplichten.

Wanneer je volledig opgeladen bent kun je de energie met je 
gedachten sturen. Wil je deze voor jezelf gebruiken, dan stuur je 
deze naar de plek in je lijf waar jij deze wilt inzetten. Wanneer je 
een ander wilt helpen, stuur je deze energie met je gedachten naar 
je handen. Neem rustig de tijd om bij te komen en voel hoe je lijf 
volledig opgeladen is met helende energie.



Nek en schedelrand

Een grote oorzaak van een verstoring ligt vaak al bij de geboorte.
Dit is voor een baby een grote belasting op de schedel, de nek en 
de wervelkolom. 

Ook de stress die de moeder ervaart wordt één op één meegegeven
via hormoonuitwisseling, dus dit stresshormoon speelt ook een rol 
in het lijf van de baby.

Waar zeker ook niet aan voorbij mag worden gegaan, is dat een 
bevalling voor alle betrokkenen een traumatische gebeurtenis is die
verwerkt moet worden. 

In de eerste plaats voor de baby: Deze wordt uit zijn vertrouwde en 
veilige situatie gedwongen, de navelstreng wordt doorgeknipt en 
hij/zij moet ineens alles zelf doen. En dan hebben we het nog niet 
over de minder soepele bevallingen met ingrepen: zuignap / 
verlostang / keizersnede e.d.

Deze fysieke en mentale stress-situatie zet zich ‘vast’ in het lijf van 
de kleine. Vaak resulteert dit in een verkramping boven in de nek 
(voorkeurshouding)
Deze blokkade speelt weer andere klachten in de hand: reflux, 
krampen, slapeloosheid, pijn en overmatig huilen.

Door dus de nek en schedelrand te behandelen, krijgt het systeem 
van de kleine de ruimte en de rust om zich in balans verder te 
kunnen ontwikkelen.



Behandeling nek en schedelrand

Laat het kind op de rug liggen en begin pas wanneer deze 
comfortabel ligt. (kussen/deken/of op schoot)
Op het moment dat deze begint te huilen, laat je dan niet uit 
het veld slaan en zet de behandeling rustig door. Je kunt dan 
gewoon door de blokkade heen werken en je zal zien dat de 
kleine vanzelf rustig wordt als de spanning in dit gebied oplost.

– Leg je handen onder het hoofd van de kleine, met de
   vingertoppen over de schedelrand (daar waar de nek begint).
– Laat vervolgens op intentie je opgewekte Lijfkracht door je 
handen stromen, zodat het lijf van de kleine dit kan gebruiken 
om zichzelf te corrigeren.

Het is erg goed mogelijk dat je een 'verharding' aantreft. Houd 
deze positie dan aan totdat je de weerstand voelt afnemen. 
Neem uitgebreid de tijd voor deze behandeling en blijf maar in 
contact met  het kindje. Stel hem/haar maar gerust en vertel 
maar dat je wilt helpen.

Laat de kleine verder zoveel mogelijk met rust, ook omdat deze
in diepe ontspanning weg kan zakken. Ontspanning en 'ruimte 
in het hoofd' is het grotere doel. Dit zorgt namelijk ook voor 
rust in de darmen.

– Leg vervolgens je vingertoppen tegen de rand van de slapen 
aan beide kanten van het hoofd en laat ook hier op intentie je 
opgewekte Lijfkracht door je handen stromen.Wanneer je veel 
spanning aantreft is het mogelijk om heel rustig en zacht de 
slaap te masseren. Houd hierbij deze positie weer aan, totdat 
de meeste spanning lijkt te zijn verdwenen.

Ook hier is het belangrijk om vanuit alle rust te werken en zijn 
ontspanning en 'ruimte in het hoofd' het grotere doel. Moedig 
de kleine maar aan om te ontspannen, wanneer deze daar 
moeite mee lijkt te hebben. Tijdens deze handpositie kan er 
ook veel 'druk' van hun ogen verdwijnen. Dit is na deze 
behandeling vaak te zien aan een sterke glinstering in de ogen.



Neem uitgebreid de tijd voor de voorgaande behandeling van 
het hoofd. 

De volgende twee afbeeldingen geven de plaatsing aan 
van je handen/vingers onder en op de schedel, wanneer je 
de nek en schedelranden vrij wilt maken van spanningen 
en verkrampingen.

De kleine ligt hierbij op zijn/haar rug



Darmen

De darmen zijn bijzonder gevoelig voor spanningen.
Spannende gebeurtenissen en alles wat wij te ‘verwerken’ krijgen 
hebben direct invloed op onze maag en darmen. Omdat een 
bevalling nogal grote indruk maakt, zowel fysiek als mentaal, is het 
dan ook niet vreemd dat deze opspelen in de periode na de 
bevalling. 
Ook een verkramping in de nek kan weer darmklachten in de hand 
werken. Om de kleine goed te kunnen helpen, gaan wij dan ook uit 
van een totaalbenadering van het systeem om zo de klachten bij 
het ontstaan te kunnen behandelen.

Bij reflux, evenals bij krampen, speelt de ‘klep van Bauhin’ (of poort
van Bauhin) een grote rol. Dit is de overgang van de dunne naar de 
dikke darm. Wanneer deze blokkeert, ontstaat er een ontregeling 
van het darmverkeer. Het gevolg: Het voedsel kan niet verder door 
het verteringsstelsel. Alles wat er daarna binnenkomt kan er alleen 
maar aan de bovenkant weer uit. Op weg naar beneden loopt het 
ook niet, dus schieten de darmen in een verkramping in een poging 
om er alsnog beweging in te krijgen.

Door dus de klep/poort van Bauhin weer vrij te maken en daarna de
darmpjes langs te lopen kunnen problemen in het maag/darm 
gebied weer verholpen worden.

Klep/poort
Van Bauhin
(overgang
dunne/dikke
darm)



Behandeling darmen

Zorg ervoor dat hij/zij prettig ligt en neem plaats aan de 
rechterzijde.

– Leg je linkerhand onder het heiligbeen/stuitje van de kleine en 
glijd met de vingers van je andere hand vanaf de navel naar je toe.

– Wanneer je vingers zich in het midden bevinden tussen de ribben 
en het bekken, zit je precies boven de klep van Bauhin.

– Laat je vingers op deze plek liggen en laat op intentie je
   opgewekte Lijfkracht door je handen stromen.

– Wanneer je een verharding tegenkomt, kun je deze plek ook 
zachtjes (met de klok mee) masseren, totdat deze weer zacht 
aanvoelt.

– Blijf tijdens de behandeling ook in contact, stel gerust en vertel 
maar dat je wilt helpen.

Er kan tijdens deze behandeling bij de kleine een flinke boer/scheet 
vrijkomen, dus kijk daar niet vreemd van op. Zie dit maar als de 
ultieme opluchting..

O
  O Plaatsing

linkerhand

Plaatsing 
vingers
rechterhand



Behandeling darmen {vervolg}

Wanneer de klep van Bauhin (doorgang dunne naar dikke darm) 
weer vrij is gemaakt, kan daarmee het voedsel weer vrij door het 
verteringsstelsel bewegen.
Wat we vervolgens doen is de rest van de darmpjes langslopen om 
eventuele verkramping en/of ophoping te ‘ontlasten’.

– Laat de linkerhand liggen onder het heiligbeen/stuitje.

– Leg vervolgens je rechterhand over de navel van de kleine en laat
op intentie je opgewekte Lijfkracht door je handen stromen.

– Richt je aandacht hierbij op het ontspannen en goed functioneren 
van de dunne darm.

– Neem vervolgens de vingers van je rechterhand om de volledige 
dikke darm langs te lopen. Je geeft hierbij een lichte druk.

– Hierbij te beginnen bij het bekken aan de rechterkant en de dikke 
darm volgend omhoog naar de ribben, dan dwars oversteken naar 
de ribben aan de linkerkant en vervolgens omlaag naar het bekken 
aan de linkerkant. (zie afbeelding hieronder)

– Blijf hierbij kleine cirkelvormige bewegingen maken en laat op 
intentie de opgewekte Lijfkracht door je handen stromen.

– Richt je aandacht hierbij op het ontspannen en goed functioneren 
van de dikke darm en blijf wat langer werken op verhardingen.

– Herhaal deze ronde een
aantal keren, totdat de
darmen ontspannen
aanvoelen.

 O O
O O O  

   
O
O
O



De voeten

In de voeten komt (vanuit de voetreflex) ons volledige lijf nog eens 
terug. Van onder onze voetzolen is elk gebied in ons lichaam nog 
eens vertegenwoordigd. 

Om deze reden is een blokkade in ons lijf dan ook vaak voelbaar 
onder de voeten.
We kunnen dus ontzettend veel rust in het lijf brengen, door de 
voeten te behandelen. 

Zeker bij (jonge) kinderen werkt dit ontzettend rustgevend, omdat 
ze daarmee even met de aandacht naar hun voeten worden 
getrokken. 
Daardoor krijgt het hoofd even de nodige rust en ontstaat er weer 
ruimte en ontspanning in het lichaam.

Door te werken op de voetzolen, kan er rust worden gebracht in 
hoofd, nek, rug, maag en darmen.



Behandeling voeten

– Neem een voetje in je hand, waarbij je de bovenkant van de voet 
met je hand bedekt. Met de duim van deze hand houdt je de 
teentjes tegen die een natuurlijke grijpreflex hebben (als een 
aapje).

– Gebruik vervolgens de duim van je andere hand om de zool van 
de voet onder lichte druk met kleine draaiende bewegingen los te 
masseren en laat hierbij de opgewekte Lijfkracht door je handen 
stromen.

– Volg de pees aan de binnenkant van de voet (van hak richting 
dikke teen)

– Volg de pees aan de buitenkant van de voet (van hak richting 
kleine teen)

– En masseer vervolgens de hele voetzool van de hak richting de 
tenen. Beweeg vervolgens even de teentjes heen en weer en blijf in
contact met de kleine, waardoor hij/zij zich heerlijk kan ontspannen.

– Wanneer je een verharding tegenkomt, werk je rustig even op 
deze plek door, totdat deze van binnenuit is opgelost.

Het afdekken van de voet De mogelijk te volgen lijnen



Slapeloosheid en de pijnappelklier

De pijnappelklier is een klier die centraal in ons hoofd gelegen is.
Deze klier reageert op licht en met die informatie maakt de 
pijnappelklier melatonine aan, waardoor wij behoefte krijgen aan 
slaap. 

Om deze reden is het dan ook ontzettend belangrijk dat de baby 
direct meegaat in het aantal lichturen van de dag, zodat het 
systeem van de kleine direct van start gaat met het ontwikkelen 
van een gezond dag- en nachtritme.

Dit is makkelijk te stimuleren door overdag de gordijnen van de 
babykamer geopend te laten en pas dicht te doen als het buiten 
donker wordt.

Ook is het wijs om geen nachtlampje (kunstmatig daglicht) te 
gebruiken, waardoor het ‘s nachts ook echt donker is op de 
babykamer.

Op deze manier help je hem/haar om zo snel mogelijk een stabiel 
dag- en nachtritme op te bouwen, waar de kleine én de ouders veel 
profijt van zullen hebben.

Wat verder goed helpt zijn alle huisgeluiden. Ga bijvoorbeeld 
gewoon stofzuigen als de kleine slaapt.
Zo went hij/zij aan dit geluid en zal er niet meer van wakker 
schrikken. 
Door de omgeving ‘te stil’ te houden, zijn jonge kinderen eerder 
geneigd wakker te schrikken van geluiden. Laat ze dus rustig 
wennen aan alle bijhorende geluiden in en om het huis. 
Laat bij voorkeur dus ook het raam open als je daar de mogelijkheid
toe hebt. Dit alles draagt bij aan een stabiele ontwikkeling van het 
dag- en nachtritme.



Behandeling pijnappelklier

– De pijnappelklier is te stimuleren door één hand onder het hoofd 
te leggen en een aantal vingers van de andere hand bovenop de 
plek van het ‘derde’ oog te plaatsen. (zie afbeelding)

– Laat vervolgens de opgewekte Lijfkracht door je handen stromen 
en richt daarbij je aandacht op de pijnappelklier.

Deze behandelpositie vindt liggend plaats.



Balans brengen in denken en voelen

Wij mensen leven als rationele wezens. 
Ons hele leven hebben wij ingericht met ons hoofd. 
Ja maar, wat als, eerst dit, dan dat..

Vaak ‘denken’ wij hier een vorm van controle mee te behouden. 
Echter: ‘controle’ bestaat niet, waardoor dingen weer anders lopen 
dan gepland..

En dan komt meteen weer de angst omhoog voor het onbekende, 
waardoor onze behoefte aan ‘controle’ weer onverhoopt toeslaat en
wij nog dwangmatiger willen proberen om de boel naar onze hand 
te zetten..   

Adem rustig in…  en nu even diep zuchten… pfff

Wij zouden onszelf én onze kroost een bijzonder groot plezier doen 
door weer wat dichter bij onszelf te komen.
Immers: wat niet bestaat, kun je ook niet kwijtraken...  (controle)
Hoe geruststellend is dat?

Wij kunnen denken en voelen weer met elkaar in balans brengen 
door met ons hart in contact te komen. Dit is niet zweverig, maar 
ontzettend nuchter.. Immers: stopt het hart ermee, dan gaat dat 
hoofd ook nergens meer naartoe. Dat is toch weer heel logisch.

Omdat het systeem van moeder en kind de eerste vier levensjaren 
gekoppeld blijft, is een onrustig kind vaak de spiegel voor een 
onrustige moeder. (en natuurlijk speelt de vader dáárbij weer een 
grote rol, dus ook deze mag bij z’n gevoel komen) 



Denken en voelen weer in balans
OEFENING

– Ga rustig liggen en leg je hand boven je hart. Probeer vervolgens 
met je volledige aandacht bij je hartslag te komen. Hoe moeilijker 
het is om deze te voelen, hoe meer je in je hoofd zit.

– Geef niet zomaar op en ga je hartslag voelen. Wanneer je je 
hartslag voelt ga je vol overtuiging je hart bedanken voor het feit 
dat jij er bent!

– Neem maar een plaatje van je hart voor ogen, geef het een heel 
dikke knuffel en voel je maar ontzettend dankbaar voor het leven 
dat door jou stroomt.

Door deze oefening goed te doen, ontstaat er weer verbinding 
tussen de rationele én emotionele kant en komt je volledige lijf 
weer tot rust. Dit werkt ook door op je omgeving, omdat je veel 
steviger geworteld raakt in jezelf.
Schrik er niet van als de oefening de eerste keer tot emotie leidt, dit
is gewoon een blije reactie van het lichaam wanneer er “eindelijk” 
weer contact wordt gemaakt tussen hoofd en hart / denken en 
voelen.

Ook op de kleine heeft dit direct invloed, omdat de systemen van 
moeder en kind de eerste vier levensjaren nog gekoppeld zijn. Een 
moeder die ‘lekker’ in haar lichaam zit, zal dit ook direct merken 
aan haar kinderen.

Wanneer je deze oefening eigen hebt gemaakt, doe deze dan eens 
terwijl de kleine bij jou op de borst ligt.
Hij/zij zal direct meedelen in de innerlijke rust die bij jou ontstaat.

En deze laatstgenoemde stap telt zeker ook voor de vaders, omdat 
de mannen vanuit ‘oude’ rolpatronen en natuurlijke aanleg vaak 
nog veel rationeler ingesteld zijn dan vrouwen, terwijl de kleintjes 
juist zo’n behoefte hebben aan fysiek contact en emotionele 
binding.

Ga deze oefening toepassen en je zal je verbazen over de positieve 
uitwerking ervan. 





De inhoud van dit schrijven blijft ten allen tijde eigendom van Praktijk Bij
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cursisten.
De inhoud mag geenszins gekopieerd en/of uitgegeven worden zonder de

specifieke en schriftelijke toestemming van de auteur.
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