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Beste lezer,
Dankjewel voor je interesse in de opleiding tot Luisterkindwerker.
In deze brochure tref je informatie aan over de oorsprong van Luisterkind, de opbouw van
de opleiding, voorwaarden om mee te doen, de trainers, de kosten, de extra modules en
alles wat je nog meer wilt weten.
Heb je na het lezen nog vragen? Neem gerust contact op. We staan je heel graag te woord.
Hopelijk zien we je op een van de opleidingslocaties.

Vriendelijke groet,
Diana Hendriks
Grondlegger van De Luisterkind®Methode

I nl e i d i ng
Je hebt deze brochure ontvangen, omdat je interesse hebt voor de opleiding tot
Luisterkindwerker. Het is een opleiding waarin je je op afstand leert afstemmen op
kinderen, jongeren en volwassenen. Maar ook op mensen die overleden zijn of kinderen
die nog niet geboren zijn. Iedereen kan dit leren.

Diana Hendriks

De o o rs pro ng van Lui st e rk ind
In 2006 heb ik de basis gelegd voor de Luisterkind®Methode. Na mijn allereerste
voorzichtige afstemmingen ontdekte ik gaandeweg wat er allemaal mogelijk was en hoe
ik vanaf een afstand werkelijk zichtbare veranderingen bij de klant kon bewerkstelligen.
Het enige wat ik deed was op afstand naar hem of haar luisteren en tegelijkertijd samen
‘de knop omzetten’.
Vijf jaar later heb ik definitief besloten mijn toenmalige werk stop te zetten en me volledig
te richten op deze mooie taak. In het najaar van 2011 heb ik de naam Luisterkind®Methode
geïntroduceerd. Mijn volgende stap was natuurlijk om deze werkwijze ook aan anderen
te leren. Dus ben ik gestart met de eerste opleidingsgroepen. Na drie jaar kon ik voor een
deel het stokje aan een team van trainers doorgeven. Ik verzorg op dit moment samen
met de trainers de opleiding. We hebben één trainer voor de moduledagen.

Gr oe i gaa t d oor
Vanaf het eerste begin heb ik inmiddels een paar duizend afstemmingen achter de rug.
Ik heb contact gelegd met kinderen, tieners, pubers, volwassenen, ouderen, verstandelijk
beperkte mensen, overleden mensen, mensen in coma, kinderen in de buik van hun
mama, mensen met Alzheimer, zielen die op zoek zijn naar een gezin … ofwel iedereen
die gehoord wil worden. Bij iedere afstemming zoek ik weer naar het optimale bereik en

het beste resultaat. Ik ontwikkel me dus nog steeds op dit gebied.
Met de Luisterkind®Methode hoop ik zoveel mogelijk mensen te bereiken. Waarom? Om al
die mensen een helpende hand te kunnen bieden om weer gelukkig te worden. Of om
hun kind beter te kunnen begrijpen en begeleiden.

We rk w i j ze : wat ga je l e re n?
Wa t is e e n Lu ist e r k in d - af st e mmin g ?
Ieder mens heeft de antwoorden op zijn persoonlijke vragen in zich. Met een Luisterkindafstemming worden die antwoorden naar boven gehaald en op een heldere manier
verwoord en op papier gezet. Dat is de taak van de Luisterkindwerker.
Het betekent werken op energetisch niveau - contact leggen van hart tot hart of van ziel tot ziel.
De Luisterkindwerker legt verbinding met de energie van de ander en gaat in gesprek. Er is ruimte om
alles te bespreken. Livecontact in een spreekkamer is niet nodig alles gaat via de energie.

Wa ar om via af st e mmin g w e r k e n ?
Op afstand afstemmen geeft een goed gevoel. Diegene hoeft niet ‘met de billen bloot te
gaan’ en het effect is diepgaander. Ieder kan op zijn eigen tijd en op zijn eigen manier zijn
verhaal doen. Er is alle tijd voor het gesprek. Vaak zijn er direct veranderingen mogelijk.
De aanvrager krijgt daarna handvatten om zelf mee aan de slag te gaan. Ze hoeven de
antwoorden niet met het hoofd te bedenken. Jij haalt ze vanuit een diepere laag bij de
ander naar boven.

Wa t d oe je als Lu ist e r k in d we rk e r?
Tijdens de Luisterkind-afstemming luister je als eerste naar de persoon met wie je contact
hebt. Waar wil hij/zij over praten? Je stemt af op een diepere laag en in dat gesprek ga je
samen op zoek naar antwoorden op de vragen die vooraf gesteld zijn. Door ouders voor
hun kinderen of door de volwassenen voor zichzelf. Je bekijkt alle facetten van de ander
en beschrijft zo veel mogelijk antwoorden, oplossingen, handvatten, inzichten en
keringen. Je kijkt waar je gelijk in de afstemming zaken kunt oplossen of waar
aansluitend nog aandacht naartoe mag. Je benut het moment van contact zo volledig
mogelijk.
Het kan gebeuren dat er tijdens een Luisterkind-afstemming een vorig leven, auralifter of
entiteiten naar voren komen. Die kun je meteen in diezelfde afstemming meenemen.
Daar zijn richtlijnen voor in de Luisterkind®Methode. Tijdens de hele afstemming beschrijf
je het gesprek volgens de Luisterkind®Methode.

D e a an vraa g voor e e n Lu ist e r k in d - a fst e mmin g
Het contact met jouw klanten gaat via de e-mail. Na het eerste contact mailt de aanvrager
alle vragen naar je toe. Waar wil hij of zij graag een antwoord op hebben? Dan wordt er
een week afgesproken waarin de afstemming zal plaatsvinden. Diegene waar je je op af
gaat stemmen hoeft die week niet op een bepaalde tijd klaar te zitten. Je stemt af, terwijl

de aanvrager of het kind gewoon in zijn of haar leef-/speelomgeving de gebruikelijke
dingen doet.
De resultaten stuur je per e-mail naar de aanvrager toe. Meestal is één afstemming
voldoende. Soms komt een ouder of volwassene na een tijdje weer terug voor een nieuwe
afstemming. Vaak om dan een ander, nieuw stuk in zijn of haar leven te bekijken of aan
te pakken.

Ku n jij he t ook le r e n ?
Een vaak gestelde vraag, waarop het antwoord Ja is. Ieder mens heeft de mogelijkheid om
die ‘knop’ weer terug te vinden waar hij of zij mee geboren is. Meestal is die vaardigheid
in de loop van de jaren bij een mens vervaagd.
Het is een kwestie van doen, meegaan met de vragen en opdrachten van de trainers, grip
durven loslaten en de wil hebben om Luisterkindwerker te worden. Er is geen basisopleiding psychometrie of intuïtieve ontwikkeling voor nodig, geen mediumschap of
trancehealing. Ieder die het wil, kan leren afstemmen. De grootste uitdaging zit in het
bedreven raken in het vertalen van de afstemmingen volgens de Luisterkind®Methode.
En juist dát zal jouw werk zo uniek maken!

W ie zijn on ze k la n t e n ?
Iedereen die het antwoord zoekt op vragen en erop vertrouwt dat de mens alle
antwoorden in zichzelf kan vinden. Een Luisterkind-afstemming is geschikt voor
iedereen die gehoord wil worden. Van kinderen, tieners, pubers, volwassenen, ouderen,
verstandelijk beperkte mensen, overleden mensen, mensen in coma, kinderen in de buik
van hun mama tot mensen met Alzheimer en zielen die op zoek zijn naar een gezin.
Je kunt als Luisterkindwerker na de opleiding zelf de keuze maken of je heel selectief
één doelgroep wilt bedienen of dat je je in de volle breedte inzet.

Wa t zijn d e prak t isc he voor d e le n voor je k la n t e n ?
-

Ze hebben geen reistijd of reiskosten
Ze zitten niet tegenover zoveelste vreemde
Ze kunnen op hun eigen manier hun verhaal doen
Het gesprek is niet aan tijd gebonden
Ze zitten niet met anderen in een wachtkamer
Er is alle tijd voor het gesprek
Alles staat op papier dus de resultaten zijn gemakkelijk terug te lezen

Voor d e le n voor jou als Lu ist e r k in d w e rk e r
-

Je hebt geen praktijkruimte nodig
Je deelt je eigen tijd in
Je kunt werken vanaf iedere willekeurige werkplek
Je bepaalt zelf hoeveel klanten je per week wilt hebben

-

Je werkt wereldwijd
Je kunt optimaal tijd aan je klant besteden
Je hebt zelf de keuze op welke doelgroep je je wilt richten
Een Luisterkind-afstemming is goed te combineren met andere
behandelmethoden!

Voor we l k e prob le me n is e e n Lu ist e r k in d - a fst e mmin g va n b e l an g ?
Voor alles wat een mens bezighoudt kun je een Luisterkind-afstemming inzetten. Het kan
gaan om kinderen die boosheid of asociaal gedrag vertonen, verlegen zijn, slaapangsten
hebben, in bed plassen, zich slecht kunnen concentreren, moeite hebben met eten of
drinken, zich niet gehoord of gezien voelen. Of het gaat om volwassenen die niet goed
weten welke volgende stap ze kunnen zetten, twijfels hebben over zichzelf of over hun
kwaliteiten, over familiekwesties… alles is bespreekbaar in een Luisterkind-afstemming.
Hierbij houden we wel een aantal regels in de gaten, zoals afstemmen bij
echtscheidingen, aanvragen die niet van de directe ouders komen, de wens om
zielendoelen van kinderen te weten. We gaan hier zo zorgvuldig mogelijk mee om.

De o pl e i d i ng t o t Luist e rk ind we rk e r
Ee n in t e n sie ve é n b ijzon d e re opl e id in g
De opleiding tot Luisterkindwerker is een intensieve opleiding, waarbij de liefde voor het
kind of de volwassene niet verward mag worden met het helpen van je klant. Het is een
opleiding voor eenieder die met mensen werkt of wil gaan werken en een extra hand wil
bieden om het leven van de ander te veraangenamen en blokkades weg te nemen door het
inzetten van de Luisterkind® Methode.
• Je staat open om het kind of de volwassene te horen, los van eigen herinneringen,
ervaringen, trauma’s, gevoelens of wensen van ouders. Je biedt je klant de
volledige aandacht, betrokkenheid en de wil om hem of haar verder te helpen op
zijn/haar levenspad
• Je leert op afstand via psychometrie, regressie en healing de struikelblokken bij
je klant te verstaan, te herkennen en te verhelpen
• Tevens leer je auralifters en andere entiteiten herkennen en help je de klant door
deze spirits op respectvolle wijze door te sturen naar het licht
• Je leert alle beelden, gevoelens, emoties en handelingen volgens de
Luisterkind®Methode tijdens de afstemming te vertalen naar de ouders/aanvrager

Voorw aa rd e n om t e k u n n e n d e e l n e me n : voor opl e id in g e n pe r soon l ijk e
k wa lit e it e n
-

Minimaal MBO+ werk- en denkniveau
Specifieke vooropleiding is niet noodzakelijk
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is goed tot zeer goed
Beschikken over genoeg ruimte/tijd om de afstemmingen te oefenen in de
tussenliggende weken

-

Werken met kinderen, volwassenen of daarvoor interesse hebben
Communicatieve kwaliteiten zijn gemiddeld tot sterk
Coachende instelling en houding
Duidelijke interesse in spirituele ontwikkeling
Voor E-learning: een computer met een goede, stabiele internetverbinding.

A lg e me n e in f or ma t ie
De opleiding tot Luisterkindwerker is een MBO+ opleiding en is geregistreerd bij het
CRKBO (Kort Beroepsonderwijs). De opleiding bevat vijf verplichte opleidingsdagen op
locatie of via E-learning te volgen, één dag per maand. Tussen de opleidingsdagen door
heb je een aantal weken de tijd om zelf te oefenen, te studeren en te klankborden met je
trainer per e-mail.
De studiebelasting is gemiddeld 6-10 uur per week.
Je dient alle opleidingsdagen aanwezig te zijn. Al het studiemateriaal is inbegrepen bij het
lesgeld. Het enige wat je nodig hebt is een notitieblok.
Deelname is voor iedereen, die voldoet aan de punten vermeld onder ‘Voorwaarden om
te kunnen deelnemen’.

Loc at ie of E-le ar n in g
De opleiding tot Luisterkindwerker wordt op diverse locaties of via E-learning en op vaste
data gegeven. Je volgt de hele opleiding via E-learning of op één locatie met dezelfde
trainer. Kijk voor de locaties en de data op onze website: www.dianahendriks.nl.
Bij E-learning krijg je, naast de online opleidingsdagen met je trainer, ook toegang tot een
studieportaal op internet. Een combinatie van E-learning en op locatie is niet mogelijk.

D ipl oma
De opleiding wordt afgerond met het behalen van een diploma. Hiervoor dien je de hele
opleiding gevolgd te hebben en voor de diverse soorten Luisterkind-afstemmingen een
voldoende hebben gehaald. De Luisterkind-afstemmingen worden tijdens en na afloop
van de opleiding beoordeeld door je trainer.

D u u r e n k ost e n
De duur van de opleiding is gemiddeld vijf tot zes maanden en kost € 1.545,00.
Je ontvangt op de eerste opleidingsdag een eigen studiemap. Jouw trainer begeleid je
tijdens de opleiding via de e-mail. De opleiding is door het CRKBO vrijgesteld van
BTW-afdracht.

D e t r a in e r s
Iedere trainer heeft de trainers training van Diana Hendriks gevolgd. Hij of zij heeft een
eigen ‘kleur’ en stijl van trainen en coachen. De inhoud van de opleiding is natuurlijk

overal gelijk. Op de website vind je de profielen van onze trainers en data en plaats van de
locaties en data van de E-learning mogelijkheden.

In schrijve n
Aanmelden is mogelijk via de website. Je ontvangt na inschrijving de Punten van
Aandacht en de Algemene Voorwaarden. Jouw deelname is pas definitief als we een
akkoord op deze beide documenten hebben ontvangen.
De factuur dient voor de start van de opleiding te zijn voldaan. Dat is conform de
Algemene Voorwaarden.
We werken volgens de Algemene Voorwaarden en de Punten van Aandacht, die bij iedere
aanmelding verstrekt worden.

N a d e o pl e i d ing
Log o
Na het behalen van je diploma, ontvang je het Luisterkindwerkerslogo. Dit is speciaal
gemaakt om éénheid uit te dragen en vooral om je klanten te laten zien dat je de opleiding
bij Diana Hendriks gevolgd hebt.

Ve rvol gople id in g: spe cialisat ie in t we e mod u le s
Na het behalen van je diploma Luisterkindwerker bestaat er de mogelijkheid om je verder
te specialiseren door middel van het volgen van specifieke modules.
Kijk voor meer informatie op de website onder de kop Voor Luisterkindwerkers.

Tr ain e r wor d e n
Na het behalen van je diploma krijg je de mogelijkheid om trainer te worden.
Alle informatie hierover stellen we beschikbaar na het behalen van je diploma

We h o ud e n co ntact !
A ct ivit e it e n om a an d e e l t e n e me n
Iedere afgestudeerde Luisterkindwerker is ‘vrij mens’ maar de ervaring leert dat het fijn is
om met andere Luisterkindwerkers in contact te blijven, zeker omdat je dit werk volledig
zelfstandig uitvoert. Daarom organiseren we door het jaar heen een aantal activiteiten:

Te ru gk om Mome n t
Iedere trainer stelt een aantal keer per jaar zijn/haar deuren open om met Luisterkindwerkers bij te praten en te oefenen. Dit is op locatie of online.
D e S a me n Z ijn Da g
Een dag om je op een ontspannen manier met elkaar te verbinden. Ieder jaar nodigen we
een spreker uit met een motiverende lezing op persoonlijk gebied.
Ge za me n lijk e ac t ivit e it e n b u it e n d e d e u r
Zo nu en dan hebben we een eigen beursstand en nodigen we Luisterkindwerkers uit om
deel te nemen. Luisterkindwerkers onderling werken regelmatig samen om zo’n stand te
bemannen. Daarnaast organiseren we andere acties, om Luisterkind® zo veel mogelijk
naamsbekendheid te geven.

Te amwork
Diana Hendriks is de drijvende kracht achter de Luisterkind®Methode.
Diana: “Ik heb een fijn team van mensen om me heen. Zij doen er alles aan om de
opleiding vanaf het moment van inschrijving tot het uitreiken van het diploma zo soepel
en goed mogelijk te laten verlopen. Als team staan we pal voor ons werk en dragen de
Luisterkind®Methode met liefde en passie uit.”
Ben je na het lezen van deze brochure enthousiast geworden en wil je de opleiding
volgen?
Schrijf je dan nu in via de website www.luisterkind.eu
We verwelkomen je graag!

Con t a ct ge ge ve n s
Diana Hendriks: www.luisterkind.eu
Email: info@dianahendriks.nl

