MET TROTS PRESENTEREN WIJ:

Puur Pijn &Partner

ZWANGERSCHAPSTRAINING
Dé mindset voorbereiding op de bevalling

'OMDAT JE ZELF INVLOED HEBT OP JE EIGEN
BEVALINGSBELEVING'

BEVALLINGSVOORBEREIDING
In deze training leer je over het fysieke en mentale deel van
de bevalling en het samenspel daartussen
Voorbereiding op de bevalling is meer dan weten welke medische
mogelijkheden er zijn. Het is ook weten hoe een bevalling verloopt,
wat er in je lichaam gebeurt en hoe je daarmee om kunt gaan.
Wanneer je beide delen begrijpt , ben je goed voorbereid.

Jouw Mindset
Wil jij leren hoe jij je eigen mindset positief kunt
beïnvloeden?
Elke vrouw heeft gedachten over de bevalling. Deze gedachten
bepalen je mindset en uiteindelijk je gevoel en wat je wel of niet
aankan. Jouw mindset bepaalt nu al hoe jij je zwangerschappen
ervaart en hoe jij je bevalling zult gaan beleven . Wie ervoor kiest
om haar mindset te onderzoeken en daar ( op tijd) aandacht aan te
geven, doet zichzelf een groot plezier.

PARTNERS MINDSET
Als partner kun je ontdekken hoe jij je coachen
mogelijkheden kunt vergroten.
Support is van meerwaarde voor iedereen die een grote prestatie
gaat leveren. Bevallen is één van de grootste menselijke
prestaties. Het is voor een barende vrouw een geschenk om een
supporter te hebben die weet hoe het proces van bevallen kan
verlopen en wat hij/zij voor haar kan doen . De mindset van de
partner bepaalt zijn/haar mogelijkheden om haar te coachen,
wachten met het ontdekken van de mindset van de partner is
zonde ! Dat is als een wedstrijd beginnen met de 0-3 achterstand.

Opzet
- Voor iedereen ongeacht zwangerschapsduur of
bevallingservaring
- Wanneer jij eraan toe bent
De training bestaat uit een éénmalige sessie van 3,5 u
- Met uniek materiaal, dat je mee naar huis krijgt
- Kosten: €100-, ( groepsverband) of €160-, ( privé). Bij
aanvullende verzekering eventueel (deels) terug te vragen.
- Voor meer informatie kan je mailen naar:
stephanie@mejaverloskundigen.nl

