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Kinderen helpen met sociaal/emotionele problemen en fysieke klachten.

Praktijk Counselling

“t Schild voor
uw Kind”
Er worden bijzonder goede resultaten
bereikt in Praktijk Counselling “’t Schild
voor uw Kind” in Den Dungen bij kinderen
die vastlopen in belemmerend gedrag.
In een sfeer van veiligheid en vertrouwen staat de ontmoeting met uw kind centraal. De therapie bestaat uit een combinatie van
Counselling en Spel. Het voorziet in een sterk groeiende behoefte om het kind hulp te bieden bij o.a. leerproblemen,
slechte concentratie, hyperactiviteit, ADHD, faalangst, verdriet, boosheid, pesterijen, angst en tal van andere emoties, die als
dwarsligger het kind blokkeren. Ook geeft het praktische handvatten om kinderen te helpen hun schitterend potentieel, hun
innerlijke wijsheid en natuurlijke vaardigheden tot volledige bloei te brengen. Hun zelfvertrouwen, hun eigenwaarde te
vergroten en het kind stabiel de toekomst in te laten gaan. Spel/Counselling biedt uw kind snel toegang tot de eigen
belevingswereld en om emoties in beeld, kleur en vorm uit te drukken. Ook zijn er goede resultaten behaald op het
gebied van aangeboren allergieën voor stof, pollen , koemelk, astma eczeem enz.

Maar ook……
Emotionele belevingen, die in een kinderleven
diep ingrijpen zoals de geboorte van een broertje
of zusje, het gaan naar een andere school, scheiding van ouders, kunnen ermee worden verzacht
en opgevangen. Of traumatische ervaringen
zoals het overlijden van een van de ouders, de
dood van een geliefd dier, het meemaken van
geweld of een ongeluk. Via deze helende therapie kan het kind zich uiten en de positieve werking wordt merkbaar door het verdwijnen van
uiterlijke signalen, zoals buikpijn, bedplassen,
geen eetlust hebben of hoofdpijn.
Zoals in de praktijk blijkt houden kinderen van
deze therapie, ze vinden het spannend en beleven er spelenderwijs plezier aan.
Deze helende therapie is daarom uitermate
geschikt voor kinderen van 3 t/m 16 jaar. ( De
therapie wordt op hun leeftijd afgestemd ) Met
deze therapie wordt ook aan de ouders, leerkrachten en hulpverleners een hulpmiddel aangereikt.
Een hulpmiddel dat zij zelf aan kinderen kunnen
overhandigen en via een veilige en in de praktijk
getoetste wijze er toe leidt gedragsproblemen te
ontdekken en naar de oplossing ervan.
Enkele voorbeelden....
• Ton had last van hevige eczeem. Na drie
sessies is hij vrij van alle eczeem.
• Ilse was emotioneel dichtgeklapt na de schei-

ding van haar ouders. De therapie stelde haar
in staat te vergeven en weer het spontane kind
van weleer te worden.
• Bea had A.D.H.D., zij was boos en niet te handhaven in de klas en helemaal in zichzelf
gekeerd. Na vier sessies is zij totaal veranderd,
aardig, vriendelijk en behulpzaam naar anderen
toe.
Uit onderzoek blijkt ook vaak dat leerkrachten
aan het gedrag van het kind kunnen merken dat
het blijer en stralender wordt en er eveneens een
verbetering van leerprestaties ontstaat.
Even voorstellen....
Mijn naam is Harriet van Schijndel.
Als Counselling- en Kleurentherapeut werk ik
hoofdzakelijk met kinderen.
De emotionele en innerlijke wereld van het kind
en de psyche hebben mij altijd geboeid. Daarom
heb ik gekozen voor een professionele aanpak
en heb ik na mijn studie Kleurentherapeut bij The
Centre of New Directions, White Lodge te Kent in
Engeland nog cursussen en workshops gevolgd
die specifiek op het kind gericht zijn. Daarop volgend een studie tot Counsellingtherapeut.
Inmiddels heb ik 8 jaar praktijkervaring in het
werken met kinderen en volwassenen.
Een behandeling bij “’t Schild voor uw Kind”
duurt niet lang. Meestal zijn 3 tot 6 sessies
genoeg om naar goede verbeteringen te werken.

’t Schild 10, 5275 EB Den Dungen

De sessie duurt gemiddeld ongeveer 1 uur en de
kosten hiervoor bedragen €.35,= per uur.
Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden
Counselling. Kijk of u hiervoor aanvullend verzekerd bent of raadpleeg u zorgverzekeraar.
U bent van harte welkom voor nadere informatie
of het maken van een afspraak voor een gratis
intakegesprek. Telefonisch ben ik te bereiken van
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 09.00 uur en
van 12.00 tot 13.00 uur onder nummer
06-17608055. Ook kunt u mij een E-mail sturen:
harrietvanschijndel@hotmail.com .
Geregistreerd lid;
- Colourtherapist by The Centre Of New
Directions.WHITE LODGE, Kent in Engeland.
- Geregistreerd lid ;Counsellingtherapeut,
Beroepsvereniging STIBAG.
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