
Werkwijze:

Elk kind is uniek en respect voor de eigenheid van
uw kind staat dan ook voorop. Ik ga uit van zijn/haar
kwaliteiten.

De nadruk  in de therapie ligt  dan ook op het
versterken van het positieve in het kind; het
negatieve krijgt vaak vanzelf al veel aandacht en
alles wat je aandacht geeft, groeit. Het is belangrijk
dat het kind kan ervaren dat het in wezen goed is
zoals het is en dat het leert om verantwoordelijk te
zijn voor zijn eigen gevoel. Als de Ik-sterkte groeit,
zal het kind ook meer gemotiveerd zijn om aan het
probleem te werken.
Kinderen ervaren dit allemaal niet zo bewust, maar
via speelse, bij het kind passende manieren, kunnen
zij weer vrij en op een positieve manier in het leven
gaan staan. Tekenen, verhalen  en naspelen van
situaties zijn de hulpmiddelen hierbij.

Kinderen hebben ook veel baat bij de Bachremedies
en bij de Cosmic Flower-remedies die speciaal voor
Nieuwetijdskinderen  gemaakt zijn.

Omdat kinderen nog veel opener staan, werken al
deze zaken vaak veel sneller door en kun je i.h.a. al
na een paar behandelingen echt resultaat zien.

Indicaties: o.a. druk of juist teruggetrokken gedrag,
slaapproblemen, eetproblemen,  problemen op school,
concentratieproblemen,  faalangst, pesten of gepest
worden, bedplassen, overgevoelige kinderen, angsten bij
kinderen, hoofdpijn, buikpijn of andere lichamelijke
klachten, echtscheidingsproblematiek, verlies van een
dierbare.

Een term die vaak gebruikt wordt voor deze kinderen is
Nieuwetijdskinderen. Over het algemeen bedoelen we
hiermee intuïtieve kinderen die opvallen omdat ze zo
‘anders’ zijn in hun gedrag of hun wezen. Ze doen anders,
zeggen andere dingen, zijn zelfbewuster, volgen meer hun
gevoel en willen meer zelfsturend zijn. Daar is onze
maatschappij en ons schoolsysteem echter nog niet op
ingesteld met als gevolg dat steeds meer kinderen
vastlopen en lichamelijke, psychische of leer– en
gedragsproblemen ontwikkelen.

Meer hierover kunt u lezen op www.nieuwetijdskinderen.nl
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Juist in deze tijd zijn er veel kinderen die door hun
speciale manier van zijn, problemen ervaren in de
buitenwereld, maar ook thuis is het vaak niet
eenvoudig om ze goed te begeleiden. De ouders en
de school moeten echt zoeken naar wegen om op
een goede manier  met deze kinderen om te gaan.
Soms kunnen ouders daar best een steuntje bij
gebruiken.

Vanuit  mijn pedagogische achtergrond kan ik u als
ouder(s) ook begeleiden en adviseren zodat u wat
meer inzicht kunt krijgen in het probleem waardoor
het thuis allemaal weer wat soepeler kan gaan.
Uw kind heeft uw steun echt hard nodig.

http://www.nieuwetijdskinderen.nl/


Door wie?

Ik ben Henriëtte Maas, geboren in 1953. Ik ben
getrouwd en moeder van 3 volwassen kinderen. Ik
heb de opleiding voor Spirtueel Begeleider aan de
Academie voor Spirituele Integratie in Krommenie in
2004 afgerond en in 2007 ben ik afgestudeerd als
Spiritueel Therapeut.

Van oorsprong ben ik pedagoog en momenteel ook
werkzaam op dat gebied. Ik begeleid  kinderen en
hun ouders; de rol van de ouders is heel belangrijk
bij het verhelpen van problemen van het kind. Ik heb
op de ASPI ook de specialisatie Kindertherapie
afgerond.

Verder ben ik gespecialiseerd in “het Innerlijke
Kind”; dit is mijn afstudeerproject; hierbij heb ik me
met name gericht op mensen die moeilijk hun eigen
grenzen kunnen bewaken, die zich voor veel dingen
verantwoordelijk voelen en zich gauw schuldig
voelen naar anderen toe. En het gevoel hebben dat
ze nooit echt gelukkig of blij zijn. Alsof er altijd een
waas over hun leven hangt.

Sinds 2004 geef ik ook mandala - tekenlessen.

Tarieven:

De kosten van een consult  zijn € 44,- .Ik ben lid van

de BST en aangesloten bij het RING-register.

Voor het maken van een afspraak of voor meer
informatie, kun je contact opnemen met:

Henriëtte Maas
Braspenningstraat 92
1827 JW Alkmaar
072-5626617

henriette@pacha-mama.nl
www.pacha-mama.nl

Praktijk voor

Integrale

Kindertherapie

(pachamama = moeder aarde)
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