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Geboorte In Kaart



Het klinkt wat vreemd hè als je een aanvullende kaartenset aankondigt als 

‘GIK NEXT LEVEL', terwijl het eigenlijk ook gedeeltelijk een voorloper blijkt van 

Geboorte In Kaart. 

Want Behoefte In Kaart (wat we afkorten als BIK) zet je gedeeltelijk eerder in

dan het moment dat je het geboorteverhaal in kaart brengt. 

Maar met deze BIK uitbreiding voelt  het logisch en af!

 

Hieronder beschrijven we hoe je met de nieuwe BIK uitbreidingsset en de

geboortefasekaarten aan het werk kan.

 

Allereerst start je met het doornemen van het boekje waarin de 4

geboortefases staan beschreven. Ook in het handboek staan deze 4

geboortefases zeer uitgebreid beschreven. Het uitvoerig doornemen van

deze geboortefases is ontzettend helpend bij het beklijven van deze stof en

het uiteindelijke vertalen naar jouw cliënt. 

 

Wanneer je met je cliënt de gele vragenkaarten doorneemt, komen daar ook

een aantal vragen in voor die de prenatale periode belichten. 

En juist op die vragen hebben we een prachtig vervolg gemaakt en dat zijn

de geboortepatronen kaarten over de 4 geboortefases. Want wat is het

belangrijk om deze kwetsbare periode ook in kaart te brengen. 

 

De informatie rondom de 4 geboortefases geeft weer hoe de geboorte door

de baby is ervaren. Hoe heeft hij de fases doorlopen? Waar verliep het

voorspoedig? Waar ervaarde hij weerstand? Wat verliep moeizaam? 
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De 4 geboortefases worden door iedere baby anders beleefd. En dat heeft

alles te maken met wat zich voor de geboorte heeft afgespeeld. Hoe heeft

een baby zijn préconceptie, conceptie, het ontdekkingsmoment en umbilical

affect ervaren? Weten hoe jouw cliënt deze fases heeft ervaren, is van groot

belang om zijn gedrag beter te kunnen verklaren en begrijpen. 

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen…  

'Gedrag wil begrepen worden, niet opgelost'.

 

Door een aantal vragen te stellen aan jouw cliënt, wordt het duidelijk in

welke fase(s) hij het moeilijk heeft gehad…

 

•   Neemt hij makkelijk initiatief?

•   Boekt hij makkelijk vooruitgang in zijn leven?

•   Hoe presteert hij onder druk?

•   Hoe gaat hij met tegenslagen om?

•   Durft hij te vertrouwen op zijn keuzes?

•   Kan hij de mogelijkheden blijven zien?

•   Hoe is het voor hem om zich in sociale situaties te begeven?

•   Hoe is zichtbaar zijn voor hem?

•   Hoe ervaart hij overgangen in zijn leven?

 

Door dieper in de materie te zakken, zal je cliënt bepaalde inzichten krijgen

en in staat zijn om vanuit die inzichten bepaalde patronen te kunnen

doorbreken. 

 

Nu je begrijpt wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld voordat de baby werd

geboren, is de manier van geboren worden ineens zo ontzettend logisch! 

Hij volgde zijn pad, zoals die voor hem gecreëerd was.
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Want waarom is hij bij jou gekomen? 

Waar wil je cliënt mee aan de slag? 

En hoe ga jij je cliënt hierin ondersteunen? 

Wanneer je deze geboortefases in kaart heb gebracht, vervolg je de stappen

zoals ze zijn beschreven in les 5 van de academie en breng je de rest van het

geboorteverhaal in kaart. Er ligt nu een helder, logisch verhaal, die jouw

cliënt even mag laten bezinken.

 

Gun hem daar ook de tijd voor! Tijd is zéér belangrijk voor veel van je cliënten

dus respecteer hem hierin...

 

In de tweede sessie die je hem aanbiedt, ga je aan de slag met de

onderliggende behoeftes! 

 

Door een foto te hebben hebben gemaakt van de geboortepatronen kaarten

in de voorgaande sessie, kun je de geboortepatronen weer door je cliënt neer

laten leggen. 

Ook kunnen daar de geboortefase kaarten bij gelegd worden en eventueel

het terugkoppelingsverslag van de eerste sessie… 

 

En nu mag je aan de slag met de behoefte kaarten (BIK). 

Doordat je exact weet waar jouw cliënt behoefte aan heeft in combinatie met

zijn geboortepatronen, kun je een prachtige route met hem uitstippelen. 

Met kinderen kun je op deze manier heel mooi zijn ouders erbij betrekken en

zul je stapje voor stapje de leegtes kunnen vullen, omdat je weet hoe de

leegte is ontstaan en waarmee je die leegte werkelijk kan opvullen. 

Geen doekjes voor het bloeden, geen trucjes, geen alternatieven. 

Nee…. de kern van het probleem kunnen raken, en helen! 

Dat is wat BIK jou en jouw cliënt gaat bieden.
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Om het overzichtelijk te maken kun je een route uitstippelen met je cliënt…

 

1. Welk geboortepatroon zet je hier centraal?

2.Welk patroon overheerst er voornamelijk?

3. Wat is hiervan de onderliggende behoefte?

4. Hoe ga je de onderliggende behoefte vervullen?

5. Wat brengt het jou als je het patroon hebt doorbroken?

 

Punt 5 mogen ze echt gaan uitwerken d.m.v. iets beeldends te doen. Ze zijn

hierbij minder met hun cortex bezig, waardoor ze meer in hun lijf kunnen

zakken en vanuit gevoel iets kunnen bekrachtigen. 

Dit kan werkelijk met alle leeftijden waar je ook met GIK mee aan de slag

kan. 

 

Stappenplan in het kort 
 

Voorbereiding:

Boekje ‘De 4 geboortefases vanuit de baby gezien’ goed doornemen, heb je

deze niet, dan staan deze ook in het handboek beschreven.

 

Eerste sessie

Stap 1:` Gele vragenkaarten doornemen 

Stap 2: Prenatale behoeftekaart doornemen en erbij leggen

Stap 3: De zes geboortefasekaarten doornemen die van toepassing zijn 

Stap 4: De geboortebehoeftekaarten doornemen en erbij leggen

Stap 5: Op beeld laten kiezen met de groene fotokaarten

Stap 6: Geboorteverhaal in kaart brengen

Stap 7: Foto maken van de kaarten die op tafel liggen

Stap 8: Terugkoppeling schrijven
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Tweede sessie

Stap 9: De kaarten weer net als in de eerste sessie op tafel leggen

Stap 10: De bijbehorende behoeftekaarten neerleggen

Stap 11: De gezien-gehoord-geliefd kaarten neerleggen

Stap 12: De dragende kaarten apart leggen en bekrachtigen

Stap 13: De kwaliteitenkaarten er omheen leggen

Stap 14: Samen de GIK-route uitstippelen

Stap 15: Terugkoppeling schrijven

Stap 16: Succes vieren!!
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Gele vragenkaarten doornemen 

 

Voordat je met de overige kaarten begint, breng je altijd eerst het volledige

geboorteverhaal in kaart. Wat heeft zich afgespeeld in de periode van pre-

conceptie t/m het eerste jaar? Het is heel belangrijk dat je samen met je

cliënt zijn ingevulde vragenlijst doorneemt aan de hand van de gele

vragenkaarten. 

 

Neem hier de tijd voor en vraag indien nodig door. Komt er een cliënt bij jou

die niets weet van zijn geboorteverhaal en dit ook niet meer kan navragen,

kun je deze stap overslaan.

Stap 1
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Prenatale behoeftekaart doornemen en erbij leggen 

 

Doordat je de prenatale behoefte kaarten doorneemt, weet je cliënt vaak pas

écht in welke hoedanigheid er tegemoet gekomen is aan zijn behoeftes en

waar er eventuele tekorten zijn ontstaan. Jouw cliënt kan pas echt

veranderingen inzetten wanneer hij begrijpt waarom bepaalde

belemmerende overtuigingen en patronen zijn ontstaan. 

 

En deze overzichtelijke kaart laat jouw cliënt precies zien welke prenatale

behoeftes er eigenlijk zijn… 

Ook wanneer jouw cliënt niets weet van zijn prenatale periode is het

belangrijk om deze kaarten door te nemen. Jouw cliënt voelt waarschijnlijk

zelf wel waar er wel of niet ingegaan is op zijn behoeftes.

 

Bekijk hierbij ook de de instelling- en reactiepatronen van moeder en kind

beschreven door Frank Lake vanaf blz 14 in het Handboek ‘Snel uit de voeten

met GIK’. Leg deze kaart op tafel. Zo laat je de prenatale behoeftes een

belangrijk onderdeel zijn van zijn geboorteverhaal.

Stap 2
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De 6 (A6) geboortefasekaarten doornemen en die van toepassing zijn

op tafel leggen.

 

Door de geboortefase kaarten door te nemen met je cliënt, zal hij veel inzicht

krijgen in zijn eigen geboorteproces. Hoe wonderbaarlijk is dat?! 

 

Door de vragen te stellen die op de geboortefase kaarten staan, test je als

het ware hoe een bepaalde fase is geweest voor je cliënt omdat

overweldigende ervaringen in een bepaalde geboortefase unieke sporen

nalaat voor de rest van zijn leven. En doordat je deze geboortefases in kaart

brengt, wordt het vaak ineens duidelijk waarom zijn geboorte op zijn manier

is verlopen. 

Laat de geboortefase kaarten op tafel liggen die jouw cliënt het meeste

raakten, waardoor je deze kaart(en) zo nu en dan nog kan aanhalen

wanneer je over de groene geboortepatronen kaarten spreekt met je cliënt.

Stap 3
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De geboortebehoeftekaarten doornemen en erbij leggen.

 

Naast prenatale behoeftes, heeft een baby uiteraard ook zijn

geboortebehoeftes.

Behoeftes om zijn geboorte in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier te

kunnen doen. Geboren worden is een zeer overweldigende ervaring. De

wereld waarin de baby zich bevindt in de baarmoeder is vertrouwd en lijkt in

niets op de wereld daarbuiten. Maar ook daadwerkelijk de weg naar buiten te

moeten vinden is geen gemakkelijke opgave. De baby moet blijven presteren

en de juiste keuzes maken ondanks de enorme druk waarin hij zich bevindt.

Hij ervaart veel stress, wordt verpletterd door de druk van de weeën en

ervaart enorme druk op zijn hoofd en moet zijn reflexen op de juiste manier

inzetten om zich zo goed mogelijk door het bekken heen te kunnen

manoeuvreren. Het is zeker geen pijnloze ervaring en hij voelt zich vaak

verloren en angstig en vraagt zich meerdere malen af hij het allemaal wel

gaat redden. De manier waarop je wordt geboren, vormt een blauwdruk voor

de manier waarop je later in het leven staat. We kunnen wel stellen dat

geboren worden een levenservaring is. Een ervaring die je je leven lang mee

zult blijven dragen. 

Weten wanneer er wel of niet in gegaan is op de geboortebehoeftes, geeft

ontzettend veel informatie over jouw cliënt en de manier waarop hij in het

leven staat. Jouw cliënt heeft deze informatie hard nodig om zijn gedrag te

kunnen begrijpen, waarom hij doet zoals hij doet en waarom hij toch steeds 

in dezelfde patronen belandt. Leg deze kaart op tafel. Zo laat je de

geboortebehoeftes een belangrijk onderdeel zijn van zijn geboorteverhaal.

Stap 4
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Wat ziet hij bij deze foto wat hem raakt? 

Welk gevoel roept dit in hem op? 

Waar voelt hij dit in zijn lijf? 

Wat zit er onder dat gevoel (boosheid, verdriet, angst)?

Op beeld laten kiezen met de groene fotokaarten 

 

Op de groene kaarten staan prachtige geboortefoto’s die heel mooi in te

zetten zijn om het lichaamsgeheugen aan te spreken. Omdat het

lichaamsgeheugen in de voorgaande stappen al onbewust is aangesproken,

is het op beeld pakken van de kaarten een waardevol vervolg. Jouw cliënt

gaat nu puur op beeld de foto’s eruit halen die hem triggeren, die hem raken.

De beelden krijgen nu een emotionele lading. De overweldigende ervaringen

worden nu ineens ook echt voelbaar voor je cliënt. 

Voor hem is dit vaak een hele nieuwe ervaring. Kunnen voelen wat hij tijdens

de geboorte of vlak daarna heeft ervaren kan veel verwarring met zich

meebrengen. De één kan dit wat makkelijker toelaten dan de ander. 

Ga iemand niet pushen als hij niet bij z’n gevoelens kan, dan is het nog té

overweldigend voor hem. Ook dat is informatie.

Laat je cliënt de fotokaarten die hem raken voor zich neerleggen en bespreek

deze één voor één met hem. 

 

Maak hier altijd een foto van nadat je de foto’s hebt besproken met je cliënt

en leg ze dan allemaal weer op de stapel van de fotokaarten.

Stap 5
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Geboorteverhaal in kaart brengen.

 

Met de groene kaarten waarop de geboortepatronen staan, kun je het

geboorteverhaal van je cliënt volledig in kaart brengen. Wanneer iemand zijn

geboorteverhaal kent, hoeft jouw cliënt alleen maar de kaarten eruit te halen

die van toepassing zijn op zijn geboorteverhaal. Als jouw cliënt zijn

geboorteverhaal niet kent, neem je de tijd voor hem, om de kaarten één voor

één voor rustig door te nemen. Vaak weten ze wel of ze thuis of in het

ziekenhuis zijn geboren. Of dat hij wel of niet via keizersnede is geboren en of

hij nou wel of niet in een couveuse heeft gelegen. Kortom, maak het je cliënt

zo gemakkelijk mogelijk en maak altijd eerste een schifting hierin zodat hij

niet alle kaarten moet doornemen. Check altijd het kaartje

‘navelstrengomstrengeling’. Dit is vaak niet bekend bij ouders omdat het niet

altijd wordt gecommuniceerd. Terwijl iemand daar nu flink last

van kan hebben. Dit geldt ook voor de kaart ‘alleen geboren tweeling’ die

hand in hand gaat met ‘onopgemerkte tweeling’. En de laatste kaart die je

altijd doorneemt met je cliënt is de kaart ‘stress bij moeder’. Moeders zeggen

dit vaak niet, waardoor jouw cliënt er ook geen weet van heeft. Het helpt jouw

cliënt vaak door hem te vragen naar het gedrag van zijn moeder. Is het een

gestresst type? Hoe gaat ze om met stress? Vaak verschilt dit niet echt met

de periode waarin zij zwanger was van haar baby. 

Alle geboortepatronen kaarten die van toepassing zijn, legt jouw cliënt voor

zich op tafel.

Stap 6
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Prenatale behoefte kaart

De geboortefase kaarten 

Fotokaarten gefotografeerd (liggen niet op tafel)

Geboortepatronen kaarten 

Maak een foto van dit geheel voor de (eventuele) volgende sessie

Foto maken van de kaarten die er op tafel liggen.

 

Alle foto’s die er nu liggen, vormen samen het geboorteverhaal van je cliënt.

En dat is best indrukwekkend voor hem. Geef hem hier ook de tijd voor om dit

in zich op te nemen. 
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Wat heeft jouw cliënt allemaal ervaren? 

Welke inzichten kwamen voorbij? 

Welke fotokaarten lagen er voor hem en wat voelde hij daarbij? 

Welke geboortepatronen kaarten werden er neergelegd en hoe zijn die

geboortepatronen nog aanwezig in het leven van je cliënt? 

Wat raakte hem in deze sessie? 

Wat viel je op?

Welke koppelingen heb jij al kunnen maken tussen zijn

geboorte(patronen) en zijn manier van doen in het leven 

Terugkoppeling schrijven.

 

Je maakt een mooi verslag van deze sessie. Een verslag waarin jij samenvat

wat jullie deze sessie hebben besproken en wat dit met jouw cliënt heeft

gedaan.

Stap 8
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De kaarten weer net als in de eerste sessie op tafel leggen (aan de 

hand van jouw foto).

 

Aan de hand van de foto die je gemaakt hebt van het geboorteverhaal van je

cliënt, leg je de kaarten weer net zo neer als in de voorgaande sessie. Dit is

jouw vertrekpunt voor deze sessie waarbij je de behoefte achter het gedrag

in kaart gaat brengen, zodat jouw cliënt weet waaraan ze de aankomende

periode samen met jou kan werken.

Stap 9
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De bijbehorende behoeftekaarten neerleggen.

 

Nu ga je bij de geboortepatronen kaarten die er al liggen, de bij behorende

behoefte kaarten leggen. Zo wordt het direct inzichtelijk voor je cliënt hoe

hij deze geboortepatronen kan doorbreken en kan helen. Wanneer je de

onderliggende behoeftes weet te vervullen, zal het gedrag gaan veranderen.

Jouw cliënt leert zijn gedrag te begrijpen en krijgt direct handvatten hoe hij

de

verandering in gang kan zetten. 

Het is echt magisch om met de onderliggende behoeftes aan het werk te

gaan. Dus ga het vooral ervaren en doen met je cliënt!

Stap 10
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GEZIEN GEHOORD GELIEFD kaart in het midden leggen.

 

Iedereen wil zich in zijn leven gezien, gehoord en geliefd voelen! 

Deze drie basisbehoeftes zijn nodig om je veilig te kunnen voelen zodat je je

volledig kunt ontwikkelen en kan zijn wie je wil zijn. Deze kaart is zo belangrijk

en alles omvattend, dat hij een ere plekje verdient. Jouw cliënt bepaalt zelf

waar deze kaart neergelegd wordt. 

In welke hoedanigheid werd en wordt jouw cliënt gezien, gehoord en geliefd?

En hoe zou het voor hem zijn als de mensen in zijn (directe) omgeving hem

volledig zouden zien, horen en lief hebben? Sta hier eens bij stil met elkaar…

Stap 11
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Vaginale geboorte zonder interventies 

Na de geboorte op borst van moeder 

Gewenst

De dragende kaarten apart leggen en bekrachtigen.

 

In de geboortepatronen kaarten en de behoefte kaarten, bevinden zich

‘dragende kaarten’. Krachtige geboortepatronen die voor een stevige basis

zorgen, maar die nog wel eens worden ontkracht door al het overweldigende

wat er overheen is gekomen. Jouw cliënt laten ervaren dat er wel degelijk

dragende kaarten aanwezig zijn in zijn geboorteverhaal, kunnen ervoor

zorgen dat deze krachtige geboortepatronen de ruimte weer krijgen om zich

te gaan ontwikkelen. Alles wat je aandacht geeft groeit!

Helaas heeft niet iedere cliënt deze dragende kaart(en) op tafel liggen, en

dan sla je deze stap over. Maar voor de cliënten die dit wel hebben is dit een

belangrijke stap. De dragende kaarten zijn te herkennen aan de roze rand

van de behoefte kaarten. Bij de groene geboortepatronen kaarten zijn ze niet

zichtbaar dus onthoud deze dragende kaarten goed voor jezelf.

 

 

Leg deze kaarten er, indien van toepassing, altijd bij. 

Deze behoefte kaarten kun je één voor één doorlopen met je cliënt. En

hoewel het heel duidelijk en concreet is omschreven, blijft het voor jou en je

cliënt altijd maatwerk. Want hoe ga je dit dan inzetten bij je cliënt. Hoe komt

dit eruit te zien? Je hoeft niet alle geboortepatronen in één keer aan te

pakken uiteraard, neem hiervoor de tijd en geef jouw cliënt de ruimte om zelf

te bepalen met welk geboortepatroon hij als eerste aan de slag gaat. Volg

jouw cliënt hierin.

Stap 12
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De kwaliteitenkaarten er om heen leggen.

 

'You’ve gotta feel it to heal it'. En zo is het ook écht! Wanneer jij je cliënt niet

bij zijn emoties durft te laten komen of hem direct troost, ontneem je hem om

de overweldigende emoties te ontladen waardoor hij niets kan helen. Daarom

is het zo belangrijk om hem te laten voelen hoe heftig het allemaal is geweest

en dat dat stuk er ook mag zijn. Wanneer je je cliënt hier voldoende ruimte

voor hebt gegeven kun je weer een stapje verder gaan. En dat is om jouw

cliënt te laten ervaren dat hij ondanks zijn geboorteverhaal ook heel veel

kwaliteiten hierin heeft meegekregen! 

Maak van je shit je hit zeggen we vaak. En dat is ook exact wat jij je cliënt wil

meegeven. De kwaliteitenkaartjes zijn hierin van groot belang omdat je cliënt

het nodig heeft om zijn belemmerende overtuigingen te kunnen doorbreken.

En dat gaat een stuk makkelijker als er ‘ik weet niet hoeveel’ kwaliteiten in zijn

rugzak worden gedaan, om het avontuur aan te gaan. Jouw cliënt mag gaan

ervaren dat hij niet voor niets op deze wereld is gezet en hoe lastig het ook is

geweest, het hem ook ontzettend veel heeft gebracht. 

Deze kwaliteitenkaartjes mogen om (of op) het geboorteverhaal heen

worden gelegd, zodat ook dit stuk er mag zijn. Wanneer je de indruk krijgt dat

jouw cliënt zijn kwaliteiten nog meer mag zien, kun je daar eventueel een

opdracht aan koppelen. Met kinderen is het heel gaaf om de kwaliteiten op

bijvoorbeeld Kapla blokjes te laten schrijven, of op stenen. 

Voor jongeren of volwassenen is een foto van al die kwaliteiten ergens

ophangen bij hun thuis al heel helpend. Laat hierin ook je creativiteit de vrije

loop. Jij voelt tenslotte het beste aan wat jouw cliënt nodig heeft.

Stap 13
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Welk geboortepatroon zet ik centraal? 

Welke behoefte kaart past daarbij? 

Hoe ga ik deze behoeftes vervullen?

Welke kwaliteiten ga ik daarbij inzetten?

Wat brengt het mij als ik dit geboortepatroon heb doorbroken?

Samen de GIK route uitstippelen.

 

Door een GIK route uit te stippelen met jouw cliënt, wordt het heel concreet

en overzichtelijk waaraan je client wil gaan werken. We hebben hiervoor een

prachtige template ontwikkeld die jouw cliënt in kan vullen en erbij kan

pakken wanneer hij met het doorbreken van een geboortepatroon aan de

slag gaat.

 

 

Zie bijlage I en II achterin dit stappenplan. 

Bijlage I met de route daarop. 

Bijlage II de route waarop jouw cliënt zijn stappen kan noteren.

Stap 14
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Wat is er bij jouw cliënt veranderd na de eerste sessie? 

Welke inzichten kreeg je cliënt in de tweede sessie? 

Hoe was het om de onderliggende behoefte kaarten te lezen? 

Hoe gaat jouw cliënt met zijn onderliggende behoeftes aan de slag?

Terugkoppeling schrijven.

 

Ook hiervan schrijf je een terugkoppeling. Pak de terugkoppeling erbij van de

voorgaande sessie en borduur hier op voort. Denk niet te ingewikkeld bij het

schrijven van een terugkoppeling. Koppel terug wat jij met je cliënt hebt

ervaren in jullie sessie. Je kan de volgende vragen als leidraad gebruiken:

 

Stap 15
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Succes vieren!

 

Iedere mijlpaal verdient een feestje! ECHT DOEN! Daarmee maak je echt de

cirkel rond. Er gebeurt écht iets in je brein wanneer je iets doorbreekt en dit

ook daadwerkelijk viert!

 

Wanneer jouw cliënt een geboortepatroon heeft doorbroken, betekent dit

niet dat hij nooit meer terug kan vallen in dat bewuste patroon. Het betekent

wel dat het jouw cliënt niet langer onbewust overkomt. Doordat hij zich

bewust is geworden van zijn patronen en begrijpt waarom hij altijd zo

handelde, schiet hij niet langer automatisch in zijn oude patronen.

 

Hij heeft er een ander paadje naast gecreëerd, zodat hij ook steeds meer in

staat is om op bepaalde momenten een andere keuze te maken. Voorheen

had hij niet eens een keuze omdat die belemmerende patronen in zijn

onderbewustzijn de keuze al voor hem maakten. Jouw cliënt kan het nu aan

zien/voelen komen en daar naar handelen. Het voelt voor jouw cliënt echt als

een bevrijding en dit moet gewoon gevierd worden. 

 

Dus neem deze laatste stap ook echt serieus!  Want daarmee maak je de

cirkel van het doorbreken ook écht af.

Stap 16

Geboorte In Kaart



GIK Route welk geboortepatroon
zet ik centraal?

2

ervaar groei na iedere stap

Feestje!

patronen doorbreken
5 STAPPEN VAN

DE 1

3

4

5

WElke behoeftekaart
past daarbij?

Hoe ga ik deze
behoeftes vervullen?

WElke kwaliteiten 
ga ik daarbij inzetten?

Wat brengt het mij als ik 
dit patroon heb doorbroken?

Bijlage I 



GIK Route

2

ervaar groei na iedere stap

Feestje!

patronen doorbreken
5 STAPPEN VAN

DE 1

3

4

5

Bijlage II


