Nieuwetijdskinderen hebben vaak
moeite met concentratie ...

ze dromen vaak ...

HET BEGRIP
NIEUWETIJDSKINDEREN
Het begrip ‘nieuwetijdskinderen’ verspreidt zich
al gedurende meerdere jaren in een snel tempo.
Kinderen en volwassenen herkennen zichzelf in
de eigenschappen en ouders herkennen in deze
kenmerken duidelijk hun kind. Op dit moment zijn
er heel veel nieuwetijdskinderen onder ons. Er
is zelfs een schatting dat negentig procent van
alle kinderen beneden de tien jaar nieuwetijdskinderen zijn. Zij hebben een enorm gevoel van
eigenwaarde, hoewel dat niet altijd in hun prille
bestaan zichtbaar hoeft te zijn. Zij kunnen heel
terughoudend zijn en zich minder voelen dan
anderen, precies omdat zij zich anders voelen,
anders zijn... We kunnen ons dan ook terecht de
vraag stellen waarom hun aantal zo toeneemt.
Wat is hun doel, hun boodschap en waarom zijn
zij onder ons?
De wereld is vandaag zoals hij is: crisis alom,
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conflicten, oorlogen, armoede, rampen. Een betere wereld vraagt om nieuwe mensen. Vandaar
dat er momenteel zoveel kinderen met bijzondere talenten incarneren. Het gaat om kinderen die
in zichzelf geloven en die de mensheid moeten
voorbereiden op een geheel nieuwe tijd waarin
vrede en liefde heerst. Zij zijn er om een nieuwe
samenleving te creëren, gebaseerd op een harmonieuze samenwerking met liefde, eerlijkheid
en respect voor elkaar, zonder een spoor van
onderliggende concurrentie of geweld in welke
vorm dan ook.
Nieuwetijdskinderen bezitten een hoogontwikkeld waarnemingsvermogen en tolereren absoluut geen leugens en bedrog. Zij worden ook wel
millennium- of indigokinderen genoemd. Het zijn
stuk voor stuk sterke kinderen die voor hun belangen opkomen. Zij hebben moeite met gezag

of andere vormen van dominant gedrag waarbij
begrip, inzicht en tolerantie ontbreken. Zij raken
gefrustreerd wanneer zij hun talenten niet kunnen
ontplooien of wanneer deze onderdrukt worden
door een buitenwereld vol onbegrip. Vandaar dat
zij regelmatig ‘over de schreef’ gaan; barrières
en beperkingen zijn er om te overschrijden. Precies omdat zij buiten de bestaande veilige kaders
denken, zijn zij in staat om, met behulp van hun
hogere intelligentie en sterk waarnemingsvermogen, een nieuwe wereld te creëren. Niet zelden
verrassen zij ons met hun wijze uitspraken. Maar,
desondanks hun hogere intelligentie (en dit heeft
niets van doen met leerprestaties) ondervinden
zij niet zelden moeilijkheden op school, omdat
zij of hyperactief, of juist terughoudend zijn en/
of niet voor zichzelf durven opkomen, gevoelig
als zij zijn.

HET
NIEUWETIJDSKIND
HEEFT HET VAAK
MOEILIJK,
maar wordt soms bestempeld
als een moeilijk kind.

Waarom? Omdat zulke kinderen een sterke wil
hebben, zij vaak tegendraads zijn, alles beter weten, slim zijn… Wat de precieze reden is waarom
deze kinderen als moeilijk worden aanzien, valt
moeilijk te achterhalen, vooral omdat de buitenstaander niet vertrouwd is met hun gedrag, hun
problemen, hun karaktertrekken. Leerkrachten

en ouders staan daarom met hun rug tegen de
muur en weten niet hoe hier mee om te gaan.
Omdat zij niet willen luisteren en tegendraads,
druk en lastig zijn, worden nieuwetijdskinderen als moeilijk en apart beschouwd. Omdat de
omgeving van het kind en scholen meestal niet
vertrouwd zijn met het begrip nieuwetijdskinderen krijgen deze jongeren niet zelden medicijnen
voorgeschreven. In de Verenigde Staten zijn er
psychologen en psychiaters die deze nieuwetijdskinderen helpen door zich volledig op deze
problematiek toe te leggen. Zij beschouwen het
als een misdrijf dat artsen deze kinderen onaangepaste medicijnen voorschrijven met als doel
deze kinderen rustiger te maken, omdat dit nu
eenmaal de gemeenschap beter uitkomt.

Nieuwetijdskinderen zijn geen lastige kinderen. Deze kinderen hebben het vooral moeilijk
omdat zij niet begrepen worden door hun omgeving. Het kan nooit de bedoeling zijn om hen in te
tomen en hun wil te breken.

?

HOE KUNNEN WE
HET NIEUWETIJDSKIND HELPEN
Geef je kind een goed gevoel
over zichzelf ...
Allereerst is het heel belangrijk dat je accepteert
dat je kind inderdaad ´anders´ is… Bovendien
zijn het creëren van een stabiele, rustige, veilige
en liefdevolle omgeving en het bieden van regelmaat uitermate belangrijk voor je kind.
Geef je kind vertrouwen en straal datgene uit
wat je zelf van je kind verlangt. Als je de onrust
van je kind zou willen overnemen, zodat het zich
wat rustiger gaat voelen, straal dan zelf rust uit
zodat je kind dit gevoel overneemt. Wil je jouw
kind meer vertrouwen inboezemen, vermijd dan
om dingen te beloven die je zelf niet waar kan
maken. Jouw kind heeft namelijk een sterk rechtvaardigheidsgevoel.
Praat samen over de spannende dingen, die
jouw kind daags ervoor of de dag zelf heeft meegemaakt. Op deze wijze leer je jouw oogappel
zich makkelijker te uiten. Zorg ervoor dat jouw
kind ten allen tijde zijn verhaal bij jou kwijt kan
en geef hem per dag zeker 10 minuten van jouw
aandacht.
Onthoud dat kinderen die weinig aandacht krijgen, negatieve aandacht naar zich zullen toetrekken. Geef het structuur en duidelijkheid door
samen met je kind regels op te stellen waar je
kind houvast aan heeft en waar het zich veilig
kan voelen binnen deze regels.

Breng respect op voor de mening van je kind, zodat hij zich gesterkt en begrepen voelt. Op deze
wijze groeit zijn zelfvertrouwen aan.
Zorg voor een opgeruimde omgeving, zijn slaapkamer en je huis geven rust als deze niet rommelig en vol staan..Creëer een sfeer, waarin je kind
zich kan ontspannen door gedimde verlichting,
ontspannen muziek en vermijd harde geluiden
van TV en muziek zoveel mogelijk.
Stimuleer je kind om op drukke kinderfeestjes
met één vriendje/vriendinnetje te spelen in plaats
van als een stuiterbal achter iedereen aan te
hollen. Bespreek dit eventueel met de ouder of
verzorger die het feestje organiseert, zodat je
kind zich wat rustiger voelt te midden van al die
onrust.
Bereid je kind voor als je dingen van hem vraagt
of als hij naar bed gaat. Zo voorkom je opstanden, wanneer je spruit nog in zijn spel verdiept
is. Bouw een rustige sfeer uit, opdat je niet op het
laatste moment hoeft in te grijpen.

Wellicht zijn deze uitspraken
voor jou als ouder
herkenbaar:
aIk wil wel aan die taaltaak beginnen, maar er
zit zo’n mooie vogel buiten in die boom…
aIk wil wel rustig blijven, maar als ze tegen mij
aanbotsen word ik opeens boos...
aIk wil wel heel goed opletten, maar ik hoor de
meester op de gang praten met een moeder…
aIk wil wel stil zitten in de klas, maar ik moet
opeens wiebelen en mijn lichaam gaat vanzelf
bewegen…
aIk wil wel voorlezen in de klas, maar er staat
zo’n raar poppetje bij getekend…

En verder: gebruik je intuïtie om je kind te begrijpen en te ondersteunen. Weet dat hij niet opzettelijk druk is (het kan er zelf niets aan doen) en
niet opzettelijk eigenwijs wil zijn (het wil gewoon
zijn eigen mening kunnen uiten).
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WAT ZIJN NIEUWETIJDSKINDEREN NU
EN WAT ZIJN HUN KENMERKEN?
Door hun sterke intuïtie valt het hen heel zwaar om zich aan te passen, reden waarom zij als rebels, anders
en eigenzinnig overkomen. Het is nochtans niet hun intentie opstandig te zijn, zij willen gewoon zichzelf zijn.
Daarom moeten wij het nieuwetijdskind de ruimte geven om zich te kunnen ontplooien, het begrijpen en
respect hebben voor zijn innerlijke strijd.
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De grens tussen de wereld die nieuwetijdskinderen waarnemen en de ‘onzichtbare’
wereld van gevoelens, stemmingen en energieën
is heel dun. Ze nemen het innerlijke helder waar en laten zich niet misleiden door
uiterlijk gedrag, dat vaak niet strookt met wat er zich
binnenin afspeelt. Hun intuïtieve waarneming is scherp en zij voelen een sterke verbonden
heid met de natuur en met hun medemens.
Verder beschikken zij over een grote innerlijke wijsheid.
Nieuwetijdskinderen zijn vredestichters: ze voelen de drang om te verzoenen, een sfeer van harmonie te creëren en conflicten op te
lossen. Zij begrijpen anderen soms beter dan zichzelf, kunnen zich uitermate goed in anderen verplaatsen en voelen vaak de drang om
anderen te helpen of een brug te slaan tussen beiden. Bewust of onbewust komen ze in een helpende en/of therapeutische rol terecht,
waardoor het kind in henzelf jammer genoeg wordt opgeofferd. Nieuwetijdskinderen houden er hoge idealen op na, zijn spiritueel, bezitten veel inzicht en zijn creatief in het bedenken van oplossingen. Ze staan voor normen en waarden zoals gelijkheid, rechtvaardigheid
en respect. Meestal zijn deze kinderen niet goed geaard, wat zich uit in rusteloosheid, dromerigheid of een gebrek aan realiteitszin.
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Auteur: Harriette Van Schijndel
Kind & Tienerpraktijk ´t Schild´ te ´s-Hertogenbosch is gespecialiseerd in kinderen van alle
leeftijden, van baby tot tiener. De praktijk werkt nauw samen met een arts en een groot aantal
experten om uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. De praktijk is er voor kinderen met
emotionele en/of gedragsproblemen, maar tevens voor kinderen die met lichamelijke klachten
te kampen hebben. Vaak hebben al deze kinderen hooggevoeligheid als gemeenschappelijke
achtergrond zoals bijvoorbeeld nieuwetijdskinderen.
Neem gerust een kijkje op de website: www.hetschildvooruwkind.nl
Of neem rechtstreeks contact op met de praktijk: (0031) 06-17608055

In de volgende editie van Para-Astro lees je
meer over kinderen met ADHD
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IS JOUW KIND EEN
NIEUWETIJDSKIND?
DOE DE TEST

Hieronder vind je 25 uitspraken.
Als je het met een uitspraak eens bent, schrijf je een ‘Ja’ achter de vraag.
Als je het NIET eens bent met de uitspraak, dan schrijf je een ‘Nee’.
Als je ´Ja´ kunt antwoorden op zeker de helft van alle onderstaande vragen,
dan kan je er vrijwel zeker van zijn dat jouw kind een nieuwetijdskind is…

• Huilt jouw baby vaak?
• Kan je zelf veel van jouw kind leren door zijn wijze uitspraken?
• Bezit jouw kind een sterke intuïtie?
• Is jouw kind heel gevoelig voor sfeer ?
• Neemt jouw kind stemmingen van anderen over?
• Zit jouw kind vaak te dromen?
• Heeft jouw kind een sterk rechtvaardigheidsgevoel?
• Heeft het moeite met liegen en oneerlijkheid?
• Is jouw kind heel druk of juist heel teruggetrokken?
• Komt jouw kind vaak met oplossingen waar niemand aan dacht?
• Heeft jouw kind soms paranormale ervaringen
• Is jouw kind gevoelig voor bepaald voedsel?
• Heeft jouw kind last van huidaandoeningen of allergieën?

• Vertoeft jouw kind graag in de natuur?
• Voelt jouw kind zich vaak niet begrepen?
• Is jouw kind bang om te gaan slapen of bang in het donker?
• Heeft jouw kind moeite met regels?
• Wordt jouw kind verdrietig als anderen het ook zijn?
• Kan jouw kind zich moeilijk concentreren en is het onrustig?
• Reageert jouw kind emotioneel op zijn omgeving?
• Ziet jouw kind dingen die anderen niet waarnemen?
• Voelt jouw kind zich soms eenzaam en verdrietig?
• Slaapt jouw kind moeilijk na een spannende dag?
• Heeft jouw kind last van kriebelende kleding (bv. van sokken of etiketjes?)
• Is het heel gevoelig voor pijn?
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