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HI, IK BEN
SARINA.

Ik ben Sarina Vogelesang en natuurgeneeskundig therapeut.
Je hebt mijn E-book aangevraagd omdat je waarschijnlijk meer wil weten over
zwanger worden op een natuurlijke manier. Misschien voel je je erg verdrietig
omdat het niet lukt, schaam je je voor je eigen lijf of voel je je minder vrouw.
Soms voel je veel druk vanuit je omgeving (moeder, schoonmoeder) om
zwanger te worden. Mensen uit je omgeving kunnen ook heel bot reageren als
een zwangerschap op zich laat wachten. Geen zaken waar je blij van wordt! En
dan hebben we het nog niet gehad over vrienden en vriendinnen die
misschien na 1 poging al zwanger zijn!

Sarina Vogelesang
Heiligenbloem 4
2631 WB Nootdorp
www.craniotherapie.nl
www.kinderwensdebrug.nl
info@craniotherapie.nl
06-45730864
Website: www.kinderwensdebrug.nl
Instagram: @sarina_vogelesang

Inleiding

Conceptie, zwangerschap en geboorte hebben mij altijd al gefascineerd. Ik
heb er menig boek over verslonden, maar nog meer was ik geïnteresseerd in
het proces voor de conceptie, tijdens de zwangerschap en hoe de baby de
zwangerschap ervaart. Heeft de baby wel ervaringen in de baarmoeder? Kan
ze al denken en voelen en emoties ervaren? Waarom kiest een baby voor
deze moeder of waarom niet? Wat doet een overlijden van een naaste tijdens
een zwangerschap met de baby? Wat kan je zelf bijdragen aan het
welbevinden van het kindje in je buik? Hoe kan je jezelf “baby-klaar” maken?
Wat is er voor nodig om een kind te kunnen ontvangen?
Op al deze vragen is geen makkelijk antwoord te geven. Dat doe ik ook
niet. Ik ga je wel iets vertellen over hoe ik denk dat je een kindje kan
uitnodigen om bij jou te komen en wat daar voor nodig is.
Ook geef ik je een aantal oefeningen die de flexibiliteit van je bekken
vergroten en je meer contact geven met dit gebied. Ik vind het belangrijk
dat je hier ook helemaal "kan wonen".
Tot slot geef ik wat tips voor de mannelijk partner en als laatste een
samenvatting van de oefeningen zodat je ze makkelijk kan uitprinten en op
je koelkast kan ophangen.

Mijn visie:
Ik ben ervan overtuigd dat er meer is na dit leven en dus ook voor dit leven. Op
het moment dat je ervoor kiest weer geboren te worden heb je je rugzakje
mee met onverwerkte ervaringen, huiswerk en talenten voor dit leven. Alsof je
op schoolreisje gaat en je je in een nieuw avontuur begeeft.
En afhankelijk van je “voorgeschiedenis” kom je in de eerste klas, de derde of
op de middelbare school. Je zoekt een school die je leuk vindt, ouders die je
misschien al kent of die je aardig vindt en je gaat beginnen aan je nieuwe
avontuur!

Zo gaat het soms ook met de nieuwe kinderen die willen komen. Die gaan ook even
kijken bij het gezin waar ze geboren willen worden. Ze bekijken de buurt, de school
de eventuele broertjes en zusjes en snuiven de energie op die bij de ouders hoort.
Soms kan ik bij een sessie het aanstaande kindje waarnemen en voelen. Sommigen
zijn enorm enthousiast om te komen, anderen zijn wat stiller en afwachtend. Zo
maken zij al kennis met je en voelen zij of jij al er aan toe bent om hen te laten
komen.
Ook heeft het kind soms een eigen agenda en is nog niet 'rijp' om geboren te
worden. Dus wordt niet onzeker wanneer het niet meteen lukt, een kindje heeft
misschien nog zelf wat huiswerk te doen...
Want wat kan jij dan doen om als ouders een nieuwe wereldburger welkom te
heten of uit te nodigen? Voor een ontmoeting zijn er twee nodig en ben jij dus niet
de enige die dit in de hand heeft. .
Je kan een kindje uitnodigen door je af te stemmen. Misschien voel je het in een
meditatie of maak je contact in je dromen. Wanneer je stil wordt kan je je
voorstellen dat het kindje voor je staat en kan je het vragen of en wanneer het komt.
Of je vraagt het universum je tekens te geven in de vorm van een liedje dat je hoort,
een woord dat iemand zegt, of een zin die je leest in een boek. Wanneer je handig
bent met een pendel, kan je deze ook gebruiken.
Maar heel belangrijk blijft hierbij ook het fysieke stuk van jezelf; Denk aan
ontspanning in je bekken, goed je cyclus bijhouden om je vruchtbare dagen in de
gaten te krijgen, je leefstijl aanpassen, natuurlijke cosmetica en schoonmaak
middelen gebruiken en eventueel supplementen. Ook bewust worden wat je eet is
belangrijk.
Stress is hierbij zowat de belangrijkste. Door stress gaat je lichaam in de
overlevings stand en krijgen de hormonen die voor de voortplanting zorgen het
nakijken…
Door mijn behandelingen gaat het zenuwstelsel dat voor het herstel en de
ontspanning zorgt weer “aan” en ontstaat er diepe ontspanning. Mijn cliënten vinden
het vaak lastig om tijd voor zichzelf in te plannen. Maar ontspanning is ook werk. Het
is heel belangrijk om jezelf te kunnen ontspannen en tijd te nemen om te herstellen
van de drukte van alledag.

WAARVOOR KAN JE BIJ MIJ
TERECHT:

TIP

Leer je vertrouwen te krijgen in je lijf en er contact mee te
maken. Gaan we op zoek naar eventuele trauma’s die je in je
leven hebt meegemaakt die je kunnen belemmeren in het
zwanger worden.
·Leer je ontspanningsoefeningen, die je ook thuis kan doen.
·Breng je zelf in kaart waar de stress factoren zitten in je
leven zodat je er anders mee om kan gaan.
·Kijken we met behulp van familie opstellingen of en hoe er
belemmeringen zijn in de voorouder lijnen.
Ontstaat er door de Cranio Sacraal therapie meer
ontspanning in je lichaam en leer je goed je lijf te voelen
zodat je je emotioneel stabieler voelt.
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Oefeningen
Bekken gebied:
1. Dit is een oefening die je s ’morgens of s ’avonds in je bed kan doen, of op
een matje op de grond. Ga op je buik liggen en leg je benen uit elkaar met de
tenen naar binnen. Leg daarna je tenen naar buiten en voel wat dit doet in je
bekken. Belangrijk is dat je aandachtig deze bewegingen volgt. Doe dit een
aantal malen en voel dit na. Plaats dan je knieën uit elkaar met je onderbenen
omhoog en beweeg lekker heen en weer met je onderbenen. Het gaat erom
ruimte en beweging te maken in je bekken.
Leg dan je benen weer plat. Maak als het ware een holle en bolle rug door je
bekken op en neer te bewegen. Je trekt dan je navel in en beweegt je stuit
naar je matras of je matje, en vervolgens beweeg je je stuit naar boven. Doe dit
met aandacht en forceer niets. Het mag geen pijn doen, het moet een rustige
beweging zijn.
2. Ga op je rug liggen en leg een kussen onder je hoofd en onder je knieën en
zorg dat je comfortabel ligt. Doe je ogen dicht en leg een hand op je
onderbuik, de andere op je borst. Adem rustig in en uit door je neus en begin
met het inademen bij je buik. Vul je buik met lucht en duw zo je hand omhoog.
De hand op je borst beweegt niet. Als je uitademt gaat je buik weer omlaag.
Blijf langzaam in en uit ademen en ervaar het inkrimpen en bol worden van je
buik. Doe dit een aantal maal en maak dan de ruimte tussen het inademen en
uitademen iets groter. Wanneer dit goed gaat, maak dan de ruimte tussen je
ademhalingen iets groter en zorg voor een leegte pauze na de inademing, en
na de uitademing. Zorg wel dat je ontspannen blijft liggen, forceer niets. Dit
kan je ook in een zittende of staande positie doen, maar om te beginnen is het
beter te liggen. Dan kan je beter je adem volgen en voelen in je onderbuik.

3. Leg je handen op je onderbuik. Voel de beweging van de ademhaling in je
bekken en blijf hier een tijdje bij. Voel of het ritme verandert en langzamer
wordt. Dit is een teken dat je meer gaat ontspannen. Wanneer dit niet lukt, ga
dan bewust langzamer in- en uitademen.
Hou dit ongeveer 5 minuten aan. Leg dan je handen op je liezen, dan kan de
energie doorstromen van boven naar beneden. Visualiseer of maak de intentie
dat de energieën van boven naar beneden gaan. Dit ontspant het bekken.
4. Leg dan een hand onder je bekken, op je stuit. Leg je andere hand net
boven je schaambeen, dus op je onderbuik. Dit ligt wat onhandig, maar het
gaat wel. Probeer een ontspannen houding te vinden. Ik doe het ook
regelmatig, het blijft even puzzelen hoe je lekker ligt.
Breng dan de aandacht in het gebied tussen je handen. Trek een denkbeeldig
lijntje van je ene hand naar je andere zodat ze contact maken met elkaar. Voel
wat deze aandacht van jouw handen doet in je bekken. Wordt het warm? Gaat
er iets bewegen? Ook al voel je niets, blijf je aandacht richten op het gebied
tussen je handen. Je blaas ligt onder je bovenste hand, je baarmoeder ligt
daaronder.
Concentreer je op je blaas en voel of je deze kan voelen. De blaas is van een
wat lichtere structuur dan je baarmoeder, deze is erg stevig en compact. Stel
je dit voor en voel of je iets gewaar wordt van deze organen.

5. Concentreer je dan op je baarmoeder en voel eens goed in jezelf. Heb jij
bepaalde gevoelens over je baarmoeder? Ben je boos op haar? Baal je van
haar of wordt je verdrietig? Misschien komen er andere gevoelens naar boven;
alles is goed, er is alleen maar feedback. Ervaar hoe jij over je baarmoeder
denkt……. Accepteer deze gevoelens en laat ze los. Misschien ervaar je de
eerste keer niets, maak je hierover geen zorgen. Het is een kwestie van vaker
doen, ook hier geldt; oefening baart kunst. Alle aandacht die jij aan je bekken
geeft, is voedend.
6. Voel opnieuw je handen en stuur warmte en liefde naar je baarmoeder. Dit
kan je doen door het gewoon te denken, de intentie is al genoeg. Je kan ook
een lijntje van je handen naar je baarmoeder sturen met een kleur
bijvoorbeeld. Wat je mooi of fijn vindt. Of plaats een hartje op je je baarmoeder.
Sluit dan af door jezelf te bedanken voor je inzet. Doe deze oefening zo vaak
mogelijk. Je ervaring kan hierdoor veranderen en misschien komen er
gedachten in je naar boven, intuïties, die je kunnen helpen. Vergeet niet erna je
handen even te bewegen!

Bonus oefening:
Een aardingsoefening; als je in de morgen bij de wastafel staat, pak dan met je
twee handen de wastafel vast en zet je benen iets uit elkaar. Voel dan je
voeten en je benen en blijf even zo staan. Voel even je hele lichaam; van je
voeten tot je kruin en adem diep door. Voel je je al wat zwaarder worden? Trek
anders nog een denkbeeldige lijn van je voeten tot diep in de aarde en weer
terug. Zo maak je contact met de aarde en trek je je eigen energie ook naar
beneden.

KORTE TIPS:
·Voeten wisselbaden:
Neem twee grote brede emmers, waarbij de ene emmer gevuld is met
ijskoud water (zonder ijsblokjes maar wel zo koud mogelijk) en de andere
emmer gevuld met zo heet mogelijk te verdragen water, gevuld met een
aantal eetlepels zuiver zout.
Dan ga je 10-15 tellen in het koude water met beide voeten, en 2,5 minuten in
het warme water. Dit doe je gedurende 10 tot 15 minuten. Het teveel aan
energie van het bovenlichaam zakt dan naar beneden. Dan ben je makkelijker
in staat om zwanger te raken.
·Zorg voor een warme rug. Wanneer je een koele rug hebt, moet je
voorkomen dat deze koud wordt. Hiervoor kan je een nierwarmer dragen.
·Kijk niet teveel indrukwekkende tv.
Hoe ontspannener je bent, hoe makkelijker je zwanger wordt.
·Met liefde je buik masseren/aanraken. Waar je warmte naar toe brengt, daar
wil een ander graag wonen.

TIP VOOR DE MANNELIJKE PARTNER:

Het is niet voor niets dat het scrotum (de balzak) buiten het lichaam hangt. Dit is
omdat de productie en beweeglijkheid van het sperma dan beter functioneert. Dus
wanneer je als man veel zit, veel in de auto rijdt, strak ondergoed draagt, vaak met
je laptop op schoot zit, dan gaat de kwaliteit van het sperma omlaag. Dus probeer
zoveel mogelijk te staan, weinig te zitten, geen strak ondergoed te dragen en zo
mogelijk bloot te slapen. Dan krijgt het sperma z’n bedoelde 35 graden en neemt
de kwaliteit toe.
Ook op een andere manier kan de mannelijke partner de vrouw helpen en bijstaan.
De vader dient de vormkracht, de structuur. De vrouw heeft de man nodig in zijn
mannelijke principe. Dit wil zeggen dat de man krachtig bepaalde zaken naar zich
toe trekt: er voor zorgt dat de vrouw rust kan nemen, zo nodig huishoudelijke zaken
naar zich toe trekt, de omgeving schoon houdt van ruis (geen druk gedoe,
familie/vrienden op afstand houdt, de grenzen van de vrouw onvoorwaardelijk
accepteren en haar hierin beschermen) en alle zakelijke dingen regelt. Dus de
vrouw veel uit handen nemen. Het invoelingsvermogen van de man is belangrijk!
Dit betekent dat je dan als vrouw je rust kan nemen wanneer je dit voelt en
vervelende dingen over kan laten aan je partner. Dit geeft op een diep niveau rust
en vertrouwen. De man is voor de vrouw die zwanger wil worden heel belangrijk,
Het is jammer dat in onze cultuur dit niet goed wordt begrepen. Het beschermen
en omhullen van de vrouw met de mannelijke energie geeft een energie van
veiligheid. Het heeft niets met ongeëmancipeerd zijn te maken, eerder met het
eren van de verschillen tussen man en vrouw. Wanneer je een auto koopt, ben je
ook blij dat er een kreukelzone zit in de bumper, zo zou je de energie van de man
ook kunnen beschouwen; een levende kreukelzone en beschermer van het nieuwe
leven wat nog moet ontstaan of al is ontstaan.
Tip: Als je de volgende pagina print, heb je altijd een reminder voor de oefeningen!

Samenvatting oefeningen:

TIP

1.Terwijl je op je buik ligt leg je je benen afwisselend met je tenen naar buiten en
naar binnen. Voel wat het doet in je bekken. Belangrijk: doe het met aandacht.
2. Plaats dan je knieën uit elkaar en je onderbenen omhoog. Beweeg lekker met je
benen heen en weer en ervaar wat dit met je bekken doet.
3. Beweeg dan afwisselend je stuit naar de matras toe en er vanaf. Dus je trekt je
buik in en beweegt deze weer van de matras af.
4.Ga liggen op je rug en zorg dat je comfortabel ligt met eventueel een kussen
onder je hoofd en onder je knieën. Leg een hand op je buik en de ander op je borst.
Adem rustig in en uit en begin met inademen bij je buik. Ervaar het bol worden van
je buik en het inkrimpen. Doe dit een aantal maal en maak dan de ruimte tussen je
ademhalingen groter zodat er een leegte pauze is tussen je in- en uitademingen.
Doe het rustig en forceer niets!
5.Leg je handen op je onderbuik en let op je ademhaling. Wanneer deze langzamer
wordt, leg dan je handen op je liezen zodat de energie van je bovenlichaam kan
doorstromen naar je bekken en je benen. Het is al genoeg om dit met aandacht en
intentie te doen, want: “Energy flows where attention goes”.
6.Leg een hand op je onderbuik en de andere hand op je stuit. Verbindt beide
handen met een denkbeeldig lijntje en ga met je aandacht naar het gebied tussen je
handen. Richt dan je aandacht op je baarmoeder, een intentie of wens dit te willen
ervaren is al genoeg.
7. Concentreer je op je baarmoeder en voel wat dit met je doet.
8. Stuur dan liefde, een hartje of een lief woord naar je baarmoeder. Een kleur of
symbool is ook goed, wat je fijn vindt.
9. Beweeg je handen en laat ze ontspannen.
10. Sta bij de wastafel en voel je lijf en adem door.
Ik hoop dat mijn tips je hebben geholpen, Zijn er dingen niet duidelijk, wil je meer
weten van mijn methode of met mij kennismaken, neem dan kontakt met mij op.

Heb je mijn e-book gelezen? En wat vond je ervan?
Wanneer je nog meer informatie wil, of gewoon wil kennismaken
met mij, kan je een gratis zoom gesprek aanvragen van een half
uur. Hierin kan je alles vragen en kunnen we samen bepalen of
mijn manier van werken iets voor je is.
Ik werk met Cranio Sacraal therapie maar ik heb een holistische
wijze van werken. Dit betekent dat er aandacht is voor al jouw
levensgebieden. Je ervaringen, de geboorte ervaringen van je
ouders en je eventuele belemmerende overtuigingen, de invloed
van jouw familiesysteem en je eventuele vorige miskramen.
Tel: 06-45730864
Instagram: sarina-vogelesang

