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Kinderen zijn een zegen
Je houdt van ze
Je bent trots op ze
Maar soms maak je je zorgen.
Want je kind zit niet lekker in z’n vel.
In veel gevallen kunnen kinderen daar weinig
aan doen. Als ze last hebben van onzekerheid,
angst en somberheid, slechte concentratie,
faalangst, fobieën, verlatingsangst, woede,
gedragsproblemen en tal van andere onge
makken, kunt u uw kind helpen die te
overwinnen.
Daar is dit boek voor bedoeld.

Help zelf uw kind en sta het bij
om beter te kunnen functioneren.
U doet dat door de methode MindVoice®
toe te passen.
MindVoice® is een werkwijze die al
jarenlang wordt gehanteerd en waarvan ook de resultaten wetenschappelijk
zijn vastgelegd. Het is een methode die in
het dagelijks leven is in te passen, zeer
effectief en daarnaast ook nog redelijk
eenvoudig te leren.
Door deze methode samen met je kind
serieus toe te passen, zie je dat je kind
gelukkiger wordt en weer lekkerder in
zijn/haar vel komt te zitten.
Kinderen met ernstige gedragsproblemen krijgen weer respect voor elkaar
en worden weer gemakkelijker in de
omgang. Kinderen met faalangst krijgen
weer moed en vertrouwen in eigen kunnen en doen niet meer onder voor brutale kinderen in de klas. Ook kinderen die
jarenlang last hadden van onderdrukte
woede kunnen dit eindelijk loslaten.

Je kind zien opgroeien met een flinke
portie zelfvertrouwen vervult ouders
met trots. Je kind gelukkig zien, in staat
om voor zichzelf op te komen, dat wil
elke ouder.
Vaak is het echter voor je kind heel
moeilijk om zelf die positieve omstandig
heden te creëren. De manier waarop het
kind denkt, bepaalt hoe het zich voelt
en hoe het functioneeert in alles wat het
doet.
Via dit boek zullen ouders in staat zijn,
negatieve en vervelende gedachten en
woorden bij hun kind om te zetten in
positieve, motiverende en stimulerende
woorden en gedachten en daarmee het
kind in staat te stellen belangrijke veran
deringen te bewerkstelligen. Deze veran
deringen leiden tot meer zelfvertrouwen
en innerlijke kracht, wat in het gedrag
van het kind tot uiting komt.
De auteur leert je in deze methode aan
de hand van sprekende voorbeelden
en eenvoudige technieken, hoe je moet
omgaan met verschillende praktijk
situaties.

Deze methode is tot stand gekomen
door de jarenlange praktijkervaringen in
‘Kind- & Tienerpraktijk ’t Schild’.
Gebleken is dat kinderen die met deze
methode behandeld werden, met grote
sprongen vooruit gingen. Ouders die met hun kinde
ren deze methode toepasten zagen hun kind op
bloeien. En belangrijker nog: de auteur ontving talloze
(vaak ook schriftelijke) reacties en bedankjes van de
kinderen zelf, omdat het beter met hun ging.
Harriette van Schijndel is
therapeut, kindercoach en
trainer en begeleidt al vele
jaren met succes kinderen
en ook ouders om negatieve
gedachten en belemmerende
overtuigingen om te buigen
naar positieve.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op
www.hetschildvooruwkind.nl.
Het boek is te bestellen via de boekhandel.
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