
Tips voor de omgang met 
Nieuwetijdskinderen 

 

Gewenst gedrag naar Nieuwetijdskinderen toe 

 Behandel ze met respect, erken hun rol in de familie 
 Help ze om hun eigen disciplinaire oplossingen te creëren 
 Geef ze altijd keuzes, in alles 
 Betuttel ze nooit en lach ze nooit uit 
 Leg altijd uit waarom ze dingen moeten doen. Als het voor jezelf belachelijk 

klinkt dan doet dit het ook voor hen. Verander het dan, ze zullen dit 
respecteren. Ze weten direct wanneer je eerlijk bent dus probeer geen dingen 
te verzinnen en zeg gewoon dat je er vandaag geen zin in hebt omdat je moe 
bent 

 Word partners van ze in hun eigen opvoeding 
 Vanaf baby, leg alles uit wat en waarom je het aan het doen bent. Ze zullen je 

niet direct begrijpen maar voelen wel dat je hun bewustzijn respecteert. Het 
helpt ze enorm wanneer ze gaan praten 

 Als er toch problemen ontstaan ga dan ook naar iemand die ze begrijpt voordat 
je ze medicijnen geeft 

 Alle Nieuwetijdskinderen reageren bijzonder goed op Homeopathie, Bach-
remedies en Reiki. Als dit door therapeuten wordt gedaan waar ze zich thuis 
voelen kan men in korte tijd verbijsterende resultaten zien 

 Geef ze onder alle omstandigheden hulp en voorkom negatieve kritiek. Laat 
altijd weten dat je ze ondersteunt in hun proces. Ze zullen je vaak direct 
tegenspreken of hun commentaar laten weten. Geniet en vier de successen. 
Laat ze dingen doen zonder overdreven aanmoediging 

 Vertel ze niet wie ze nu zijn of wat ze later zullen worden. Ze weten al precies 
wat ze gaan doen. Laat ze zelf beslissen waar ze in geïnteresseerd zijn. 
Forceer ze niet in een familiebedrijf. De kinderen zijn beslist geen volgers. 

 BEHANDEL ZE ALS EEN VOLWASSENE EN WEES EEN GOEDE VRIEND(IN) VOOR ZE. 

 

 


