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Hallo mooie vrouw, 

 

Wat fijn dat JIJ er bent! JAAAAA! 

 

Ik wil even een moment nemen om je te feliciteren met jouw 

keuze om dit E-book te downloaden! 

Wat het jou precies op gaat leveren, kan ik niet voorspellen. 

DAT het je heel veel gaat brengen, dat beloof ik je! 

Neem de tijd om de informatie tot je te nemen en vooral tot 

je door te laten dringen, in elke cel en vezel van je lichaam. 

 

Houd van Jezelf 

En verwacht gerust wonderen 
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Het ontstaan van dit E-book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wellicht vraag je je af wat mij ertoe bewogen heeft dit  E-book te schrijven?!? 

Mijn missie is dat iedere ouder zich bewust is of wordt van wat hij of zij 

doorgeeft aan de volgende generatie, bekeken vanuit zijn of haar eigen 

conceptie, baarmoedertijd en geboorte. Mijn missie is ook dat ik mensen ervan 

bewust wil maken, dat het leven niet pas begint bij je geboorte of zelfs pas als 

je je gebeurtenissen bewust kunt herinneren. Het begint bij de conceptie en 

zelfs daarvoor al…Voor mezelf is dit inmiddels een vaststaand gegeven en sinds 

ik dit “ontdekte”, is er een wereld voor me opengegaan. Zelf heb ik met mijn 

partner 3 kinderen op deze wereld mogen zetten (geboren in 2006/ 2009/ 

2012). Ik kan je zeggen dat ik ongelooflijk veel van mijn gezin geniet, nog het 

meest van de “kleine dingen”, omdat ik me heel erg bewust ben van het feit 
dat dit de “grote dingen” zijn! De zwangerschappen, geboortes en mijn 

gezondheid rondom, gingen niet van een leie dakje, zoals we dat in Brabant 

zeggen. Ik zei altijd voordat ik moeder werd, dat ik ook nog gewoon Esther 

wilde blijven…nou, die was ik aardig kwijtgeraakt, als ik überhaupt al wist wie ik 
eigenlijk was. Mijn zoektocht begon pas echt toen ik ging studeren in 2012. 

Want met de komst van mijn kinderen realiseerde ik me dat ik in de toekomst 

dolgraag met kinderen wilde gaan werken. Natuurlijk in samenwerking met 

dieren, want met dieren werken, dat wilde ik als klein meisje al;  
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1 En 1 is 2 en zo begon ik aan mijn studie als kindercoach, daarna als 

systemisch paardencoach, CREF behandelaar, Hypnotherapeut en als CREF 

Master baby therapeut. Dat het kind dat laat zien wat er nodig is binnen zijn of 

haar systeem (gezin) werd me al snel duidelijk en was herkenbaar voor mezelf. 

Als hulpverlener heb je altijd je eigen stukken aan te kijken en te verwerken, 

alvorens je er voor de ander kan zijn.  

Je kunt pas voor een ander zorgen, als je het eerst voor jezelf doet! 

Herkenbaar? 

Wellicht herken je jezelf in één of meerdere van deze uitspraken? 

 Werken en zwangerzijn; hoe doen anderen dat? 

 Keuzes maken die bij mij passen, HOE dan? 

 Kan ik wel een goede moeder worden?  

 Die geboorte? Doodeng vind ik het… En wat wil ik eigenlijk zelf tijdens 
het geboorteproces van mijn kind? 

 Voor mezelf kiezen, dat durf ik echt niet, wat zullen anderen dan wel niet 

over mij denken? 

 Ik  voel me vaak verdrietig en weet niet eens altijd waarom nou eigenlijk 

 Ik trap steeds in dezelfde valkuilen 

 Ik ben zo druk; in mijn hoofd, op mijn werk, op school, in mijn gezin 

 Ik kan me moeilijk concentreren 

 Ik ben vaak moe 

 Ik heb fysieke klachten, die ik niet kan plaatsen. Zelfs de artsen weten 

het niet… 

 Ik ben vaak angstig en heb eigenlijk geen idee waarom of hoe dit komt? 

 Doe ik het allemaal wel goed (genoeg)? 

 Als het een ander maar goed gaat, dan gaat het met mij ook wel goed…of 
niet… 

 Ik zit vast in bepaalde patronen 

 Ik heb veel behoefte aan mijn eigen ruimte 

 Wie ben IK  nu eigenlijk? 

 Wat wil ik nou eigenlijk? 

En zo kan ik deze lijst nog flink aanvullen, maar de context is denk ik wel 

duidelijk. 
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In mijn praktijk kom ik dit ook keer op keer weer tegen. Tijd om er een eBook 

over te schrijven, waarin ik mijn best doe dit voor iedereen toegankelijk, 

leesbaar en begrijpelijk te maken. Ik houd van “Jip en Janneke taal”. Ik ben 

geen schrijfster, maar vind  wel dat ik het goed genoeg kan! 

 

Dat is  niet helemaal waar, eerder schreef ik de E-books  

 “Houden van jezelf en de invloed ervan op je dagelijks leven” 

 “6 Woorden die je wilt verbannen uit jouw woordenschat” 

  “Volg je Hart” 

 En meer. Zie hiervoor: https://ikhouvanmij.eu/product-categorie/ebooks/ 
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Er is altijd een eerste keer voor alles! 

Wanneer is jouw leven begonnen? 

Ik had er tot een paar jaar geleden nog nooit over nagedacht. Mijn antwoord 

zou waarschijnlijk iets in de trant zijn van: “zodra ik herinneringen heb”. Nou 

kan ik me gebeurtenissen herinneren van toen ik nog echt heel klein was, een 

jaar of 2,5. Ik herinner me bijvoorbeeld nog beelden van de peuterspeelzaal en 

een bepaald jurkje wat ik droeg.  

Ook van de kleuterschool herinner ik me nog veel; de kindjes met wie ik graag 

speelde, de zandbak, de juf die ik heel lief vond, een kindje wat nog in haar 

broek plaste, een jongen die altijd stoelen wegtrok net op het moment dat jij 

daar wilde gaan zitten, de poppenhoek waar ik weleens de arm omgedraaid 

heb van een jongen…ja, serieus, erg hè?! Ik ben die jongen een jaar of 15 later 

tegengekomen bij discotheek de Lunenburg (the place to be toendertijd) en 

echt, het schaamrood stond op mijn kaken. Ik heb het hem maar eerlijk verteld, 

en hij wist dat helemaal niet meer…zo zie je maar, dat het voor iedereen zo 

anders is, wat je onthoudt en wat niet. Ook geuren, kleuren en geluiden blijven 

vaak in je herinnering en ook hoe je je toen voelde, kun je je soms levendig 

voor de dag halen. Vanaf welke leeftijd kun jij je iets herinneren? En zeker zo 

belangrijk; welke gebeurtenissen, kleuren, geuren, personen, dieren, geluiden… 
iedereen beleeft de wereld om hem of haar heen op geheel eigen wijze. 

Neem eens even een momentje voor jezelf en schrijf alles op wat er bij je 

opkomt m.b.t. je allereerste herinneringen. Zet er ook bij hoe oud je toen 

ongeveer was. 
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Het antwoord is JAZEKER 

Om maar even met de deur in huis te vallen: 

Een geboorte is per definitie een indrukwekkende gebeurtenis. Je gaat vanuit 

de buik van je moeder verhuizen naar de wereld buiten de baarmoeder. 

Sommigen hebben een heerlijke tijd gehad daar, anderen willen er maar al te 

graag uit…want hoe veilig heb je het ervaren daar? Was het er fijn, voelde je je 

geborgen, gedragen, mocht je er zijn (of was je misschien wel “een foutje”), 

kreeg je voldoende voeding, was je er alleen, of met meerdere(n)? Zo zijn er 

vele vragen, waar je wellicht het antwoord op hebt, maar misschien ook niet. 

Eigenlijk maakt dit niet zo heel veel uit, want je celgeheugen weet het nog wel, 

met andere woorden; je lijf herinnert zich alles tot in detail.  

 

Een verhaal wat ik een hele tijd terug las en wat me altijd is bijgebleven, deel ik 

graag met je: 

 

EEN VERHAAL OVER EEN ONVOORSTELBAAR BESTAAN; IS ER LEVEN NA DE 

GEBOORTE - Een gesprek tussen een tweeling in de baarmoeder. 

 

 

Er was eens een tweeling in de baarmoeder. Toen ze langzaam in hun foetale 

bestaan rijper werden en hun hersenen begonnen te functioneren, werden ze 

zich ook van hun omgeving en hun eigen bestaan vaag bewust. Na enige tijd 

ontdekten ze ook elkaar. Weken gingen voorbij en werden maanden. Ze 

merkten allerlei veranderingen op in hun lichaam en hun beleven. Er was 

verandering op til. Er ontspon zich een gesprek. 

 

"We zijn aan het veranderen," zei de een, "Wat kan dat betekenen?" 

 

"Dat betekent," antwoordde de ander, "Dat we geboren gaan worden." 

 

De twee huiverden en werden bang. Want ze wisten dat met de geboorte het 

leven hier ten einde was en dat ze de wereld waarin ze nu leefden zouden 

moeten verlaten. 

 

"Geloof jij eigenlijk in een leven ná de geboorte?”, vroeg de een. 
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“Jazeker, dat is er. Ons leven hier is enkel bedoeld om te groeien en te 

ontwikkelen zodat we ons op het bestaan na de geboorte kunnen voorbereiden 

en sterk genoeg zullen zijn voor dat bestaan.” 

 

“Nonsens, dat bestaat toch niet. Hoe moet dat er überhaupt uitzien, zo'n leven 

na de geboorte?” 

 

"Dat weet ik ook niet precies. Maar zeker zal het veel lichter en helderder zijn 

dan hier. En misschien zullen we dan rond kunnen lopen en met de mond eten”. 
 

“Wat een onzin! Rondlopen, dat gaat toch helemaal niet. En met je mond eten, 

wat een raar idee. We hebben toch de navelstreng die ons voedt. Bovendien 

gaat rondlopen ook daarom al niet, de navelstreng is nu al vaak veel te kort.” 

 

"Toch, ik weet het zeker dat het kan. Het is allemaal alleen een beetje anders 

dan hier”. 
 

“Er is er nog nooit iemand teruggekomen van 'na de geboorte'. Met de 

geboorte is dit leven ten einde. En het leven hier is alleen maar donker en een 

kwelling. Als de zin van conceptie en al ons groeien en ontwikkelen niets anders 

is dan dat het allemaal eindigt met de geboorte, dan is dit bestaan werkelijk 

absurd” 

 

“Ook al weet ik niet precies hoe het leven na de geboorte eruit ziet, we zullen 

dan in ieder geval onze moeder zien en ze zal voor ons zorgen.” 

 

“Moeder? Jij gelooft in een Moeder? Waar is ze dan?” 

 

“Nou hier, overal om ons heen. Wij zijn en bestaan in haar en door haar. Zonder 

haar konden we überhaupt niet bestaan.” 

 

“Quatsch! Van een moeder heb ik nog nooit iets gemerkt of gezien, dus bestaat 

ze ook niet.” 

 

„Toch, toch, soms, als we stil zijn, kun je haar voor ons horen zingen. Of voelen 

hoe ze onze wereld streelt”. 
 -Bron: Pablo J.Luis Molinero- 
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Ik neem je graag mee in een meditatie, waarin jij een ervaring hierin gaat 

beleven. Zoek een fijne, rustige plek hiervoor. Ergens waar je het komende half 

uur niet gestoord wordt en ga naar deze link: 

https://soundcloud.com/esther-van-krieken/innerlijk-kind/s-UoOuo 
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Zo kwam ik er in de loop van de jaren achter dat er nog weinig bekend is over 

de 7 kritische hechtingsmomenten (zoals we dat dan noemen), wat de invloed 

ervan is op jouw dagelijks leven en dat het nauwelijks onderwezen wordt. 

Tijdens de lezingen die ik hield in 2017 bij Fontys Hogeschool HBO Pedagogiek 

en in 2018 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen werd me dit wederom 

duidelijk…Terwijl de basis toch echt in het hele prille begin ligt, nl. bij de 

conceptie. Gelukkig merk ik dat de behoefte aan deze kennis en ervaring er wel 

degelijk is. Vandaar dat dit E-book nu voor je ligt. De eerste stappen heb je nu 

ontdekt.  

Zo zijn er in totaal 7 kritische hechtingsmomenten, oftewel 7 fases/ stappen, nl.  

die van conceptie tot een maand of 7 na je geboorte. Dit is de blauwdruk voor 

de rest van je leven. Graag leer ik je hier alles over in mijn programma, wat ik 

speciaal voor jou maakte. In “jouw eerste stappen” ontdek je wat jouw tijd in 

de baarmoeder en je geboorte jou vertelt over het leven wat je nu leidt.  

En nogmaals; alles is in hele begrijpelijke taal en in oefeningen vertaald die 

voor iedereen te doen zijn. Je gaat het vooral ook ervaren, dus zowel met je 

hoofd, als met je hart en buik en al je zintuigen beleven. Een intense ervaring 

om jezelf nu toch maar eens echt goed te leren kennen. 

DUS: 

Zou jij ook zo graag het leven willen leiden dat jij graag wilt en dit doorgeven 

aan de volgende generatie? Of je nu kinderen hebt, of niet, nog zwanger wilt 

worden, met grote of met kleine mensen werkt op welk vlak dan ook, of puur 

aan jouw eigen proces en bewustwording wilt werken?! In deze stappen neem 

ik je mee in de wondere wereld van jouzelf. Zo kun jij (her)ontdekken wie jij in 

de KERN bent en wilt zijn en je leven vrijuit gaan leven, zonder jezelf 

(eindeloos) aan te hoeven passen, puur op wilskracht dingen te veranderen, of 

ander gedrag aan te leren. Als jij weer gaat vertrouwen op de wijsheid van jouw 

eigen lichaam, mag het verwerkt worden en ben jij VRIJ van dat wat je nu niet 

meer dient. 
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Ik zie je graag in het vervolg op dit E-book; https://ikhouvanmij.eu/verkooppagina-jouw-

eerste-stappen-op-weg-naar-groei/ 

De cursus “jouw eerste stappen op weg naar groei” met gerichte oefeningen in 

woord, beeld en geluid, die jou gaan begeleiden naar eindeloos geluk en 

vrijheid.  
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And so are you! 
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