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Klachten te lijf met NEI- en hypnotherapie
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Kom erachter
wat er aan de hand is

Als ouder wil je vooral genieten van je kind. Soms lukt dat niet omdat je kind bijvoor-
beeld veel huilt en je niet weet wat er aan de hand is. Een baby kan het je nu eenmaal 
nog niet vertellen. Ook slechte slapers eisen behoorlijk wat tol van de ouders.

Je wil het allerbeste voor je kind, maar je zit met 
je handen in het haar en bent aan het eind van 
je latijn. Iedereen in je omgeving heeft goede 
bedoelingen en een eigen mening erover. 
Maar jij als ouder moet er maar mee dealen. 
Het liefst wil je het van je kind overnemen.
Als NEI-therapeut kan ik contact maken met het 
onderbewuste deel van je kind. Het onderbe-
wuste weet precies wat je kind nodig heeft; 
zelfs een vitaminetekort of welk voedings-
middel je kind kan verdragen. 
Door de juiste vragen te stellen aan het onder-
bewuste, kan ik precies achterhalen wat er aan 
de hand is bij je kind.
Vanaf 7-jarige leeftijd zijn diverse problemen ook 
te verhelpen door middel van hypnotherapie. 
Heeft je kind last van nachtmerries, buikpijn, 
faalangst, allergieën? Is het een huilbaby of 
zijn er andere klachten waar je geen raad mee 
weet? Via NEI-therapie en/of hypnotherapie is 
het vaak heel goed te verhelpen.  

Kijk voor meer informatie op 
www.hypnoseoplossingen.nl

Maak kennis met je innerlijke kind

     Beter door het leven gaan

Niemand ontkomt eraan. Zodra je op de wereld wordt gezet, ben je de eerste jaren 
van je leven een kind. Je wordt ongevraagd een stageperiode ingeduwd om ervaring 
op te doen voor het ‘echte leven’. Als kind ben je kwetsbaar, omdat je afhankelijk bent 
van de mensen om je heen. Je mag van geluk spreken als die mensen het beste met je 
voorhebben. Sommigen hebben daarbij veel geluk, anderen minder.
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volwassen gedroegen. En opeens hadden ze 
een vaste relatie en niet veel later stichtten ze 
een gezin. Als je het zó bekijkt, is het niet zo 
gek dat er wel eens wat misgaat in de opvoe-
ding. Dat ouders af en toe met de handen in 
het haar zitten, verkeerde beslissingen nemen,  
uit hun slof schieten of zich machteloos voe-
len. Marit van Dijk laat je kennismaken met je  
innerlijke kind. 

Als je weet wie je bent en wat je nodig hebt 
om het leven aan te kunnen, kun je dat weer 
doorgeven aan je eigen kinderen. En zij weer 
aan hun kinderen; een positieve spiraal om-
hoog. Wil jij aan het begin van die 
spiraal staan?

Het is misschien goed om eens stil te staan bij 
de ouders van al die kinderen. Ze waren tot 
voor kort zelf nog kind, afhankelijk van hun 
‘pionierende’ ouders. De eerste jaren van hun 
leven hebben ze besteed aan kennis opdoen. 
Toen werden ze puber, en een puber weet 
niet goed wat hij met zijn ouders aan moet. 
Ongemerkt veranderden ze in adolescenten. 
Er werd van ze verwacht dat ze zich  


