
Over mij

Mijn naam is Laura Tutuarima. Ik geef 
kindermeditatielessen in mijn eigen praktijk en op 
scholen. Mijn lessen heb ik al snel uitgebreid met 
coachingsmethoden en nieuwe aspecten als yoga, 
klankschalenwerk en edelstenenwerk.

Ik geloof dat ieder mens krachtig is, maar helaas 
kunnen we er niet altijd even goed bij. Voor mij is 
mijn werk geslaagd als ik iemand kan helpen bij zijn/
haar kracht te komen (zowel kinderen als ouders). 
Want ik vind het heerlijk om mensen te zien stralen, 
om hun zelfvertrouwen te zien groeien en om te zien 
dat zij met mooie inzichten weer naar huis gaan.

Ik ben leerkracht basisonderwijs, kindercoach, 
Holistisch therapeut, Reiki Master, 
kindermeditatiedocent, systemisch opsteller en 
dansdocent. 

Praktisch

De kosten van de training zijn !242,50.
Na de inschrijving krijgt u een factuur toegestuurd via 
de mail. Het is ook mogelijk om in drie termijnen te 
betalen. 

De locatie voor schooljaar 2017-2018 is:

IKC het Ravelijn
Steenderens 1
6932 CA Westervoort

Voor de exacte locatie van de training vanaf 
september 2018 verwijs ik u naar mijn website. Ook 
de actuele data en tijden zijn te vinden op 
www.praktijksarina.nl. 

Aanmelden of meer informatie?

Laura Tutuarima

Praktijk Sarina
Waemelslant 170
6931 HR Westervoort
06 16 41 4037
info@praktijksarina.nl
www.praktijksarina.nl

Neem geheel vrijblijvend contact met mij op voor 
meer informatie.

Training voor kinderen van 7 t/m 12 jaar

Leren omgaan met hooggevoeligheid
Faalangst reductie
In je eigen kracht komen te staan!

Krachtklas

“Wat je aandacht geeft groeit.”



Krachtklas

Na het ontwikkelen van een faalangstreductietraining 
en een hooggevoeligheidstraining is er dan nu 
Krachtklas. Een nieuwe training helemaal afgestemd 
op het kind met als doel: in je kracht staan. Want 
zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld groeien als je 
je eigen kracht kent en toe laat. 

Voor wie?

Is uw kind hooggevoelig en/of faalangstig?
Dan kunt u uw kind wellicht herkennen in het 
volgende:
 · een laag zelfbeeld hebben 
 · moeilijk verwerken van prikkels en als gevolg vaak 

overprikkeld zijn
 · snel moe zijn
 · angstig zijn (fouten maken, er niet bij horen etc.)
 · emoties (van zichzelf of anderen) intenser ervaren 

of overnemen
 · meer zien, horen en voelen
 · moeite hebben met veranderingen
 · sneller last hebben van hoofdpijn, buikpijn, 

spanning en stress
 · concentratieproblemen en stemmingswisselingen
 · perfectionistisch zijn
 · moeite met slapen
 · negatieve of paniekgedachten
 · een groot rechtvaardigheidsgevoel hebben

De training

De training bestaat uit 8 lessen van vijf kwartier. De 
groep bestaat uit maximaal 6 kinderen, waardoor er 
genoeg ruimte is voor individuele aandacht en het 
ontwikkelingsproces van de kinderen. 

De training bestaat verder uit:
 · een gratis intakegesprek
 · een terugkommiddag (ongeveer twee maanden 

na a"oop van de training)
 · een evaluatiegesprek met ouders en kind
 · een individuele sessie kindercoaching om 

concreet aan de hulpvraag te werken
 · een les waarbij ouders een uur mee komen doen

Doelen die elke les terugkomen zijn: het werken 
aan gronding, jezelf leren beschermen, meer 
zelfvertrouwen krijgen, blokkades (bijvoorbeeld 
angsten) loslaten, in contact komen met je eigen 
energie, je kwaliteiten en je eigen kracht. Hier 
wordt o.a. aan gewerkt met:
 · fysieke, energetische, emotionele en mentale 

(positief denken) oefeningen.
 · uitleg over energie in de vorm van aura’s, 

chakra’s, water, warmte en kou
 · edelstenen en klankschalen
 · ademhaling
 · de natuur en labyrinten
 · kindermeditatie en kinderyoga
 · de methode ‘helende gedichten’ 
 · inspiratiekaarten

We maken ook gebruik van creatieve 
verwerkingsvormen als tekenen, dansen, 
knutselen, muziek, rolspellen, schrijven enz. 
De kinderen krijgen een schrift waarin we elke 
les de oefeningen en besproken onderwerpen 
vastleggen. Zo kunt u precies zien wat we 
gedaan hebben en kunnen de kinderen zelf op 
elk moment een hulpbron voor de oefeningen 
raadplegen.

“Het ‘probleem’ wordt 
omgetoverd tot een 

talent.”


