Hét programma van GIK

9 HALTES
GIK Route

Verlangen
Alles begon met een
intentie, een verlangen.
Willen helpen, vanuit je
intuïtie werken. GIK is het
missende puzzelstukje!
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Ervaar jouw groei na iedere les

jouw verhaal

De 8 belangrijke kwetsbare
fases: pré-conceptie
t/m de psychologische
geboorte
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Hoe wordt jouw
brein prenataal
geprogrammeerd?

oorsprong gedrag

Ons cellulaire geheugen.
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Leren over de
opbouw en
de functies
van
jouw
brein die
Leren over oude besluiten
een belangrijke
die voortkomen vanuit een
rol spelen in het
overlevingsmechanisme.
ontstaan van de
Oude besluiten omzetten
geboortepatronen.
naar nieuwe besluiten.

Kwetsbare fases

Je leert hoe alle 37 geboortepatronen zijn
ontstaan, hoe je ze juist interpreteert
en hoe je deze inzet bij je cliënt.
37 video's staan voor je klaar!

werkvormen
Je gaat aan het werk met
prachtige werkvormen die
je in kan zetten tijdens het
begeleiden van kinderen
Vanuit het
geboorteverhaal handvatten
voor therapeutisch spel.
Spelgedrag van
kinderen vertalen.
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De kracht van
Geboorte In Kaart
ondervinden door je
buddy jouw
geboorteverhaal in
kaart te laten
brengen.

Een stappenplan geeft jou
handvatten hoe een GIK
consult te doen.
De kaarten worden je
steeds meer eigen!

Uit je comfort zone komen.

consult opbouw

Jezelf en je bedrijf zichtbaar
maken.

Geboorte In kaart integreren
binnen jouw manier van
Een helder toekomstbeeld m.b.t.
werken en je bedrijf .
jouw bedrijf.

Jezelf op de kaart
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Vertalen
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Met de kennis
vanuit de
prenatale invloeden kun je een
zwangerschap heel helder
in kaart brengen.
Prenatale invloeden kunnen
vertalen naar prenatale
patronen.

Inspiratie en toekomst

Geboorte In Kaart

4

Verdieping in je eigen verhaal geeft direct
verdieping in contact met jouw cliënten.
Het in kaart brengen van jouw eigen
geboorteverhaal, zorgt ervoor dat je jezelf
écht goed begrijpt; de kaartenset leer je
hierdoor goed
kennen!
Je geboortepatronen
kan je koppelen
aan jouw huidige
gedrag.

37 patronen
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