
 

 

Cursus 

Voor kinderen, ouders, verzorgers, leerkrachten, begeleiders en andere 
belangstellenden. 

 
 

De Kinderen van Nu komen met een geheel nieuwe energie naar de aarde. Ze zijn 
als een spiegel voor ons en voor de toekomst. Onze wereld zit op dit moment in een 
enorm veranderingsproces. We gaan naar een tijd met andere vormen van 
communiceren met elkaar, waarin we meer vanuit ons gevoel reageren, we meer 
compassie voor elkaar zullen hebben en vanuit een gevoel van eenheid beter samen 
kunnen werken. De kinderen die in deze tijd geboren worden leven al helemaal 
vanuit deze nieuwe energie. Maar doordat de wereld waarin ze terechtkomen nog 
niet zover is, is het voor hen vaak moeilijk om hier hun weg in te vinden. 
Ook voor ouders, verzorgers, leerkrachten en begeleiders is het daardoor vaak 
moeilijk om de kinderen te begrijpen en ze de zorg en aandacht te geven die ze 
nodig hebben. 
 
Kenmerken van deze kinderen kunnen zijn: 

 

 Veel huilen als baby 

 Sterk intuïtief / Hooggevoelig 

 Sterk verbonden met mens, dier en natuur 

 Spiritueel / Paranormaal begaafd 

 Allergieën 

 Gedragsproblemen / Onverklaarbaar gedrag 

 Dromerig 
 
Door deze eigenschappen nemen ze vaak veel energieën over vanuit hun omgeving. 
Soms kan dit te veel voor ze worden en het is belangrijk dat ze leren hiermee om te 
gaan op een speelse creatieve manier.  
 
In de cursus wordt dan ook veel aandacht besteed aan: 

 Een goede aardebinding waardoor een teveel aan energie en spanning 
afgevoerd wordt. 

 Het beschermen van je persoonlijke ruimte door het versterken van je 
energieveld. 

 Vol zelfvertrouwen in het leven staan. 

 Opkomen voor jezelf en voor de ander. 

 Positieve gedachten en gevoelens versterken.  
 
Werkvormen die gebruikt worden zijn:  

 Gesprekjes, rollenspellen, fysieke oefeningen. 

 Creativiteit, spelletjes, klank en kleur. 

 Meditatie, visualisatie. 

 Kleine opdrachtjes voor thuis. 



 
Deze worden afgestemd op de leeftijd van de kinderen en op de groep. 
 
Belangrijk is dat de ouders actief betrokken zijn bij de cursus, zodat je je kind hierin 
kunt begeleiden. Als ouder ben je het belangrijkste rolmodel voor je kind. 
Daarom is er voor aanvang van de cursus een workshop voor de ouders en na 
afloop een evaluatie. 
 
Voor de ouders van baby’s, peuters en kleuters, maar ook leerkrachten, verzorgers, 
begeleiders en andere belangstellenden is er een aparte cursus, waarin je ontdekt 
hoe je de Kinderen van Nu kunt ondersteunen en begeleiden. 
 
 
 
Programma najaar 2011: 

 
Cursus Kinderen van Nu voor kinderen, maximaal 4 kinderen per groep. 

 
Ouderworkshop voor de ouders van kinderen van 5 t/m 8 jaar. 
Dinsdagavond 23 augustus van 19.30-21.30 uur. 
Kinderen van 5 en 6 jaar  
Dinsdagmiddag van 15.45-16.45 uur  
Kinderen 7 en 8 jaar 
Dinsdagmiddag van 16.45-17.45 uur 
Data: 30 augustus, 13 en 27 september en 11 oktober. 
Kosten:120 euro 

 
Ouderworkshop voor de ouders van kinderen van 9 t/m 12 jaar. 
Donderdagavond 25 augustus van 19.30-21.30 
Kinderen van 9 en 10 jaar  
Donderdagmiddag van 15.45-16.45 uur  
Kinderen 11 en 12 jaar 
Donderdagmiddag van 16.45-17.45 uur 
Data: 8 en 22 september, 6 en 20 oktober. 
Kosten:120 euro 

 
Cursus voor ouders van baby’s, peuters en kleuters, verzorgers, leerkrachten, 
begeleiders en andere belangstellenden. 
Dinsdagavond van 19.30-21.30 uur. 
Data: 6 en 20 september, 4 en 18 oktober. 
Kosten:120 euro 
 
 
Alle cursussen worden gegeven op onderstaand adres. 
Voor meer informatie kunt U contact met mij opnemen. 
Opgeven kan via het aanmeldingsformulier. 
 
 

 
Mariet Weijs 

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen 
Burg. van Leentstraat 13, 5971 AG Grubbenvorst 

Tel. 06-41586264, marietweijs@hotmail.com, www.marietweijs.nl  

mailto:marietweijs@hotmail.com


 
 

Aanmeldingsformulier: 

 
 
Naam:……………………………………………………………………………. 
Voornaam:………………………………………………………………………. 
Adres:……………………………………………………………………………. 
Postcode:………………………………………………………………………... 
Plaats:……………………………………………………………………………. 
Tel.:………………………………………………………………………………. 
Email adres:……………………………………………………………………... 
 
 
Geeft zich op voor de cursus/workshop……………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 
 
 
De inschrijving is definitief zodra het cursusbedrag is overgemaakt, uiterlijk 6 weken 
voor aanvang van de cursus/workshop. 
Het bedrag over maken op rekeningnummer Rabo 14.18.33.785  t.n.v. M.M.W. Weijs 
met vermelding naam van de cursus en de cursist. 
 
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus ontvangt U het gehele bedrag 
retour met aftrek van 15 euro administratiekosten. 
Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangt U 50 % van het 
cursusbedrag retour. Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus kan 
geen restitutie plaatsvinden. 
Wanneer een cursus door te weinig aanmeldingen niet door kan gaan wordt het 
volledige bedrag teruggestort. 
 
 
Ik heb de annuleringsvoorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord. 
 
 
Datum:                                                    Handtekening:  
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