
 

Spirituele zwangerschaps- en bevallingsbegeleiding 

 

Doel: al voor de geboorte contact maken met je ongeboren kindje. Zodat je samen met je kindje de 

bevalling en geboorte doet. Hoe beter je het voelt hoe gemakkelijker je weet wat je kindje nodig 

heeft. Dit bijzondere contact tussen moeder (en partner) en kind is uniek. Samen je kindje begeleiden 

en op de wereld zetten door het te voelen en te begrijpen. Wat een geschenk voor jullie samen! 

Wat leer je? 

Tijdens dit live online programma leer je vanuit je luie stoel contact maken met je kindje. Ook al kan 

het nog niet praten. Jouw kindje weet en voelt al volop. Weet wie jij bent en wat het komt doen in 

jouw leven. Dat hele kleine lieve wezentje in jou heeft een schat aan kennis en informatie. Het is een 

en al energie en verbonden met de wereld waar de zielen vandaan komen.  

Je leert via je kindje over je eigen zwangerschap en geboorte. Jouw kindje wil dat jij van onbewust 

weten naar bewust weten gaat. De kindjes die nu geboren willen worden, hebben een boodschap. 

Niet alleen voor hun ouders maar voor veel mensen. Ze hebben een opdracht. Dit kindje heeft jullie 

als ouders uitgezocht. Fysiek zijn jullie de ouders en begeleiders van dit nieuwe leventje. Maar op 

een dieper niveau worden jullie begeleid door jullie kindje. Hoe? Dat leer je in deze cursus. 

Wat levert het jou op? 

Omdat je dit lekker samen thuis kunt doen is er al een mooie driehoeksverbinding ontstaan. Het 

betrekt jou als partner veel meer bij de zwangerschap. Het kindje leert dus niet alleen de moeder 

kennen maar ook al de partner.  

Door dit samen te doen leer je te vertrouwen op wat je voelt en wat jouw kindje jou wil vertellen. 

Over jouw leven maar ook wat het zelf nodig heeft. Bijvoorbeeld meer rust of meer tijd of juist meer 

beweging. Vaker een moment van verbinding zodat het kan vertellen wat het wil vertellen. Ik ben 

een medium en ben de stem van de ongeboren kindjes. Dus ook ik stem mij af op jouw kindje. Zo leer 

je te vertrouwen op jouw intuïtie en op wat jij ervaart. Hierdoor is de kans groot de bevalling en 

geboorte van jouw kindje in samenspraak gebeurt. En daar houdt het niet op. Je kindje 

communiceert nog een hele tijd telepathisch met jou. Als jij dit hoort weet je exact wat je kindje wel 

en niet nodig heeft op welk moment.  

 

Er is nu eenmaal geen handleiding geschreven voor je kindje. Maar op deze wijze schrijven jullie deze 

handleiding samen. Iets om trots op te kunnen zijn. 

 

Wat je verder nog moet weten 

* bijeenkomsten vinden online plaats 

* zowel Leoni als Diane zijn live aanwezig  

* 3 bijeenkomsten basis € 97,00 

* 5 bijeenkomsten uitgebreid € 147,00 

* gelegenheid tot het stellen van vragen over jouw situatie 

Deze cursus wordt gegeven door Leoni Truyen (ervaren kraamverpleegkundige) en 

mediumtherapeut en kindertolk Diane Stinissen. 

 


