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PACHAMAMA betekent Moeder Aarde 
Het mooiste dat je kunt zijn, is jezelf.  
Ik ben Henriëtte Maas, pedagoog, integraal 
therapeut en consulent/trainer bij Stichting 
Wijze Moeders.

Mijn doel is dat ieder mens zijn eigen 
unieke eigenschappen aan de wereld kan 
laten zien, dat hij voelt dat hij goed is om 
wie hij is, niet om wat hij doet. Hier is  
bewustwording voor nodig en ervaring  
opdoen. Weten en doen.

Volwassenen/ouders
Ik coach mensen die door verschillende oorzaken de feeling met 
zichzelf wat kwijt zijn geraakt. Samen gaan we op zoek om weer 
plezier en zin te krijgen in het leven en in zichzelf.  
Ik coach ouders om ze ondersteuning te geven bij de opvoe-
ding, inzicht in welke ontwikkeling het kind doormaakt en hoe 
de ouders daar het beste mee om kunnen gaan. Vaak verandert 
er al in 1 gesprek wat ten positieve in het gezin.

Kinderen/pubers
Ik begeleid hoog(sensitieve) kinderen en 
pubers volgens de principes van Stichting 
Wijze Moeders. Accent ligt op bewustwor-
ding hoe de hersenen en emoties werken en 
hoe niet- handige gedachten, gevoelens en 
gedrag omgevormd kunnen worden in han-
dige gedachten, gevoelens en gedrag. Een 
training die altijd effect heeft om kinderen  
meer in hun kracht te zetten, en minder last 
van faalangst of boze en 
onzekere buien te hebben. 

Boeken/publicaties
“Ik hou van mij en ook van jou”, 
sluit vriendschap met je innerlijk kind. 
Uitgave van V.o.f. De Liefde, 2011.
Brochure “De hoogsensitieve puber”. 
Uitgave van Stichting Wijze Moeders 2011.
“Als ze maar gelukkig zijn……”, 
voor opvoeders van pubers en 
jongvolwassenen. Verwacht: eind 2012.
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Stichting Wijze Moeders organiseert cursussen 

voor ouders van (hoog) sensitieve kinderen. Consulenten volgden een 

geaccrediteerde training. Ook geven de consulenten begeleiding aan sensitieve 

kinderen in de basisschoolleeftijd en aan pubers in de vorm van leuke cursussen 

die het zelfvertrouwen versterken.

www.wijzeouders.nl 

www.powerpubers.nl 

www.wijzeleerkracht.nl
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Lezingen/workshops
• Hoogsensitiviteit.
• Hoogsensitiviteit bij pubers.
• Diverse lezingen voor 
 PSZ/Kinderdagverblijven
• Ontwikkeling van kinderen van 4-12 jaar.
• Innerlijk Script (workshop)
• Mandalatekenen (workshop/cursussen)


