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De Babyfluisteraar
"Waarom al tijdens de zwangerschap in contact
komen met je baby stress verlagend is wat zorgt
voor beter slapen, eten en groeien van je baby na
de geboorte".
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1) Je baby is bewust aanwezig in je buik....
Ja je leest het goed... Je baby is al vanaf de bevruchting bewust aanwezig.
best gek he?
Jij en ik zijn opgevoed met het idee dat een mens/kind pas vanaf drie jaar
dingen kan herinneren. Tijdens de periode voor de drie jaar is dat niet zo dus
maakt het niet zoveel uit wat een kind meemaakt. Hij of zij is nog veel te
klein en krijgt dat allemaal niet mee. Dat is wat ons is geleerd en hoe ook
professionals het vertelden.
Maar inmiddels weten we dat dit niet waar is De eerste duizend dagen van het
leven van een baby, een van een kind en mens zijn de allerbelangrijkste die
er zijn! Dit is juist omdat een baby wel bewust aanwezig is en alle gevoelens
van de mama ook door de navelstreng naar de ongeboren baby gaan.
Er zit geen deurtje in de navelstreng die gevoelens tegenhoud en voeding wel
toelaat.
Dus wanneer de mama stress heeft, ziek is, gespannen is dan gaat dat
allemaal naar de baby toe. Iedereen weet dat stress slecht is.
Maar je kan het niet altijd tegenhouden, ook niet wanneer je zwanger bent.
Stress overkomt je ook vaak. Wat het allerbelangrijkste is is dat je bewust
bent dat je stress hebt als zwangere en daar iets mee doet.
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2) De stress komt bij de baby terecht maar....
Ja ook dit lees je goed lieve mama. Die stress komt inderdaad bij de baby
terecht. En dat is niet goed. Stress is niet gezond ook niet voor jou en mij.
Maar wat ik hierboven al beschreef is dat je stress echt niet altijd kan
voorkomen in het leven, ook niet als zwangere vrouw. Je kan wel ermee om
leren gaan en je ongeboren baby ermee helpen tijdens de zwangerschap!
Wanneer je al contact legt met je ongeboren baby tijdens de zwangerschap
kan je deze stress verlagen.
Wanneer je dat doet dan zorg je ervoor dat die stress na de geboorte minder
effect heeft op je baby.
Wat ervoor gaat zorgen dat je baby:
goed slaapt
goed eet
goed groeit
minder last heeft van darmkrampjes
minder last heeft van reflux
de onrust van je baby niet groot is.
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3) Negen maanden wachten totdat je echt met je baby contact hebt
duurt lang....
Zolang hoef je helemaal niet te wachten!
Sterker nog wanneer je eerder echt in contact komt met je ongeboren baby is
dat ontzettend goed voor jou en je ongeboren baby.
Het versterkt jullie band, het werkt stress verlagend wat jou en je baby
enorm gaat helpen na de geboorte.
Je baby gaat namelijk na de geboorte veel beter op jou reageren waardoor jij
je baby beter en snel gekalmeerd krijgt wanneer het huilt.
Of wanneer je baby ergens van schrikt of wanneer je je baby in slaap wilt
helpen.
Dat zijn nou net de aspecten waar zwangere vrouwen en ouders tegenop zien.
Hoe zal ons kindje straks gaan slapen? Zal het goed eten en groeien?
Wanneer je al ouder(s) bent en je eerste kind(-eren) hadden wel na de
geboorte problemen met slapen, groeien ect dan zie je daar nu waarschijnlijk
tegen op. Logisch!
Een geboorte kan ook overweldigend zijn voor de ouders. Ook voor de baby is
dit vaak erg pijnlijk en stressvol. Ook dat is iets wat nog maar weinig mensen
weten. Puur omdat ook dat ons niet is verteld. Die stress en pijn kan je echt
niet voorkomen voor je kind. Wat je wel kan doen is al contact leggen met je
kind tijdens de zwangerschap. Wanneer je dit doet dan kan je na de geboorte
echt je kind veel beter helpen om tot rust te komen wanneer de geboorte
pittig is geweest.
Hoe je dat kan doen kan ik jou gaan leren!
Via de mini online workshop: "De babyfluisteraar".
Ik ga jou in een mini online workshop die je op jou eigen tempo kan volgen
via drie hele leuke korte video's leren hoe je zelf in contact komt met je
ongeboren baby. Je gaat als het ware 'fluisteren en praten' tegen je baby wat
stress verlagend gaat werken.
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Ik ga jou in een mini online workshop die je op jou eigen tempo kan volgen
via drie hele leuke korte video's leren hoe je zelf in contact komt met je
ongeboren baby.
Je gaat als het ware 'fluisteren en praten' tegen je baby wat stress verlagend
gaat werken. Dat moet wel op een 'speciale manier' anders werkt het niet.
Ik ga je wat dingen uitleggen die gebaseerd zijn op de geboortepsychologie.
Lieve ouder, je hoeft niet iets geks te doen hoor. Puur lekker gaan liggen of
zitten en de video's volgen en je gaat echt in contact komen met je baby.
Het is een korte en zeer leuke workshop.
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Wat ga je leren?
Romelia leert je hoe je in contact kan komen met je ongeboren baby. Ze zal je
eerst in video 1 vertellen hoe het precies werkt en hoe het nu eigenlijk kan
dat het jou en je baby zo kan gaan helpen. Ze zal je echte wetenschappelijk
feiten vertellen.
De babyfluisteraar klinkt zweverig maar dat is het niet.
In video 2 leert Romelia jou hoe jij heel diep kan gaan ontspannen.
Jouw baby zal daar direct op gaan reageren en jij gaat je zalig voelen!
Het lijkt net of je wakker word na een zalige nacht slapen. Door je vele
hormonen zal je je zo niet altijd voelen. Door deze oefening die heel
makkelijk toe te passen is en de warme begeleiding van Romelia word het een
makkie!
Als bonus zit er bij deze video een geluidsfragment zodat je het overal
makkelijk kan beluisteren.
In video 3 leert Romelia hoe je dan echt contact met je baby kan gaan maken.
Ook leert ze je hoe je zelf tegen je baby kan gaan 'fluisteren/communiceren'.
Je baby gaat hier echt heel veel aan hebben en waarschijnlijk zal je kind dit
als hij groter is zich ook nog herinneren!
Hoe dat precies werkt leg ik je ook in deze korte online workshop uit.
Ook bij deze video zit er als bonus een geluidsfragment bij.
Als tijdelijke bonus zit er een digitale een werkblad bij waarin Romelia hele
leuke praktische tips heeft geschreven om in contact te blijven met je baby.
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Elke baby zo relaxt mogelijk hun leven starten...
Dat is een hele grote wens die ik, Romelia heb. Ik heb binnen het gezin waar
ik uit kom aan de lijve ondervonden wat een zeer stressvolle zwangerschap
en geboorte kan betekenen voor het gehele leven van een kind en mens. Dat
geeft een hele pittige start in dit leven.
Doordat ik dat bij familieleden en ook bij mijzelf dat ondervond groeide al
zeer jong mijn hulpverlenershart.
Ik ben verlos- en kraamverpleegkundige geweest, maatschappelijk werkende,
schoolmaatschappelijk werkster op vele basisscholen en een grote
middelbare school. En ik heb gewerkt als jeugdhulpverlener.
In deze vijftien jaren ondervond ik de machteloosheid van ouders wanneer ze
moeilijkheden ervaarden in de opvoeding van hun kind. Ik ondervond dat
pedagogische adviezen eigenlijk niet werkten.
Daarom ben ik zeven jaren gaan zoeken naar wat wel echt werkte en kwam ik
bij de geboortepsychologie en de eerste 1000 dagen van het leven van een
kind kennis terecht. Daarin ondervond ik eindelijk wat wel echt blijvend hielp.
Die kennis pas ik toe in mijn eigen praktijk voor ouders van kinderen in de
leeftijd van 0 tot 21 jaar om het alert brein van kinderen uit te zetten.
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Elke baby zo relaxt mogelijk hun leven starten...
In dit werk ondervond ik hoe fijn vele moeders die toevallig ook zwanger
waren van hun tweede, derde of vierde kind het vonden diep te ontspannen.
Ik liet ze dit ervaren als oefening om beter voor zichzelf te laten zorgen.
Hierdoor ontdekten ik samen met deze moeders hoe hun ongeboren baby
daarop reageerden. Zo ontdekte ik hoe ontzettend belangrijk het is om de
mama al tijdens de zwangerschap via de kennis van de geboorte psychologie
al in contact te laten komen met hun ongeboren kind.
De online workshop 'De babyfluisteraar werd geboren! Ik kreeg van deze
mama's ontzettend leuke verhalen terug, hoe ze ineens tegen hun kind
gingen praten, hoe ze voelen hoe hun schuldgevoel zakten, hoe ze zichzelf
veel relaxter gingen voelen en het idee hadden dat hun baby dat ook was.
ik mocht een aantal van deze mama's ook na de geboorte van hun kind
volgen. Ze vertelden mij dat ze echt bemerkten in tegenstelling tot hun
eerste kind hoe snel ze hun kind nu konden kalmeren end ta dit werkte. Door
de kennis van de geboortepsychologie wist ik dat dit moest werken. Na mijn
research bleek dit ook zo te zijn.
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Elke baby zo relaxt mogelijk hun leven starten...
Daarom heb ik deze workshop ontwikkeld om vele ongeboren baby's met een
zo relaxt mogelijk leven te laten starten wat hen voor hun hele leven vele
voordelen gaat opleveren.

De workshop kost tijdelijk niet € 49,95 maar €24,95.
Ik wil vele zwangere vrouwen en hun ongeboren baby hier kennis mee laten
maken. Daarnaast is dit ook een heel leuk zwangerschapskado om te geven.

Via: https://romeliasimon.nl/babyfluisteraar/ kom je op mijn
website en kan je direct toegang krijgen tot deze geweldige
workshop. je kan het volgen op jouw tempo en het zo vaak als jij
wil doen.
Je behoud 12 maanden toegang!
Wanneer je mij laat weten wanneer de baby is geboren krijg je nog een heel
leuk kraam kado via de email toegestuurd.

Succes!

You can do it!
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