
 

Gezonde zwangerschap 
Een gezonde en voorspoedige zwangerschap waarbij de moeder zich ook 
geestelijke en emotioneel goed voelt, zijn erg belangrijk voor de veilige binding en 
ontwikkeling van een kind. Een kind hoort in de baarmoeder al geluiden en kan 
stress en emoties van de moeder waarnemen. Dit heeft invloed op de 
ontwikkeling van het kind.  
 
Contact met je kind 
In de workshop ga je contact met maken met je kind en communiceren op een 
energetische manier. Kinderen zijn daar heel gevoelig voor. Om contact te 
maken met je kind is contact met jezelf belangrijk. Hier wordt ook aandacht aan 
besteed.  
 
Voor wie 
Voor zwangere vrouwen en ouders van kinderen van 0 tot circa 4.  
 
Informatie 

 Datum: donderdag 1 juni (zwangeren) en 8 juni (0-4 j)  

 Kosten: € 15,- 
 Plaats: Brinkhorst 24, Leusden 
 Tijd: 20:00-21:30 uur 

 
Helma Eijck 
Ik ben als gevoelskind geboren heb ik een lange weg doorgemaakt naar mijn 
verstand en weer terug naar mijn gevoel. Ik heb veel affiniteit met kinderen en 
hun ouders omdat ik zelf heb ervaren hoe belangrijk de eerste levensfase is voor 
de rest van je leven.  
 
Ik heb een praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie en Lifecoaching, waarin 
ik sinds 2000 volwassenen en kinderen met veel voldoening behandel en 
begeleid. Daarnaast geef ik cursussen en opleidingen op het gebied van 
persoonlijke groei. Ik ben aangesloten bij de BATC. 
 
Wil je meer weten? 
Heb je nog vragen dan kun je me bellen of mailen. Je kunt ook de website 
bekijken.  
 
Ir Helma Eijck 
Tel: 033 - 8884089 
e-mail adres: info@almacorazon.nl 
website: www.almacorazon.nl 
 www.almahealing.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Veilige binding 
Voel je veilig hier op aarde 

Kindje van me, prachtige zon 

Samen gaan we stapjes zetten 

Kijken wat je tegen komt 

 

Workshop 
Contact met je Kind  

 

Tijdens zwangerschap en na geboorte 
Voelen, aanraken, masseren 



 

 
Gezonde zwangerschap 
Een gezonde en voorspoedige zwangerschap waarbij de moeder zich ook 
geestelijke en emotioneel goed voelt, zijn erg belangrijk voor de veilige binding en 
ontwikkeling van een kind. Een kind hoort in de baarmoeder al geluiden en kan 
stress en emoties van de moeder waarnemen. Dit heeft invloed op de 
ontwikkeling van het kind.  
 
Contact met je kind 
In de workshop ga je contact met maken met je kind en communiceren. Om 
contact te maken met je kind is contact met jezelf belangrijk. Hier wordt ook 
aandacht aan besteed. Als je zelf als kind niet bent gedragen is het moeilijker om 
een kind te dragen.  
 
Voor wie 
Voor zwangere vrouwen en ouders van kinderen van 0 tot circa 4.  
 
Informatie 

 Datum: donderdag 1 juni (zwangeren) en 8 juni (0-4 j)  

 Kosten: € 15,- 
 Plaats: Brinkhorst 24, Leusden 

 Tijd: 20:00-21:30 uur 
 
Helma Eijck 
Ik ben als gevoelskind geboren heb ik een lange weg doorgemaakt naar mijn 
verstand en weer terug naar mijn gevoel. Ik heb veel affiniteit met kinderen en 
hun ouders omdat ik zelf heb ervaren hoe belangrijk de eerste levensfase is voor 
de rest van je leven.  
 
Ik heb een praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie en Lifecoaching, waarin 
ik sinds 2000 volwassenen en kinderen met veel voldoening behandel en 
begeleid. Daarnaast geef ik cursussen en opleidingen op het gebied van 
persoonlijke groei. Ik ben aangesloten bij de BATC. 
 
Wil je meer weten? 
Heb je nog vragen dan kun je me bellen of mailen. Je kunt ook de website 
bekijken.  
 
Ir Helma Eijck 
Tel: 033 - 8884089 
e-mail adres: info@almacorazon.nl 
website: www.almacorazon.nl 
 www.almahealing.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

 
 

Veilige binding 
Voel je veilig hier op aarde 

Kindje van me, prachtige zon 

Samen gaan we stapjes zetten 

Kijken wat je tegen komt 

Workshop 
Contact met je Kind  

 

Tijdens zwangerschap en na geboorte 
Voelen, aanraken, masseren 


