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NIEUWETIJDSKINDEREN

Het intuïtieve kind in gezin, 
onderwijs en hulpverlening

De kinderen van deze tijd zijn ‘anders’. De eigenschappen en 
gedragsuitingen die ze laten zien horen bij een spiritueel mens-
beeld. Ze maken ons duidelijk dat ze eerder vanuit hun intuïtie dan 
vanuit een verstandelijk beredeneren leven en dat ze zich heel 
bewust zijn van zichzelf. Dit boek gaat over de vraag wat dit precies 
betekent. We kunnen er immers niet langer omheen dat steeds 
meer kinderen met hun uitspraken en handelingen ons iets probe-
ren duidelijk te maken.
De kinderen van vandaag passen niet altijd in ons maatschappelijk 
model. Als we dit wel van hen verwachten, zijn daar consequenties 
aan verbonden. Zo vallen steeds meer kinderen in het onderwijs 
met leer- en gedragsproblemen buiten de boot. Ze komen in de 
hulpverlening terecht met verschijnselen van dyslexie, ADHD of 
autisme. We zien dus de groep ‘probleemkinderen’ met de dag gro-
ter worden, terwijl we juist zulke mooie kinderen hebben!
 

Carla Muijsert is medeoprichtster en bestuurs-
lid van de Stichting Nieuwetijdskinderen en de 
Stichting Welzijn Kinderen. Ze gebruikt haar 
ervaringen als moeder, therapeut en trainer om 
op een concrete wijze woorden te geven aan 
wat veel mensen bij hun kinderen, maar ook in 
zichzelf, herkennen. Ze geeft duidelijk uitleg over 
hoe intuïtieve mensen de wereld ervaren, welke 

kwaliteiten ze hebben en hoe ze in de problemen kunnen komen. 
Doordat bij ieder onderdeel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk 
gegeven worden, biedt het veel praktische mogelijkheden om op 
andere manieren met kinderen om te gaan en is het voor een breed 
publiek toegankelijk.
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