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Tot vier jaar is een
kind een volledig
gevoelswezen dat
zich verstandelijk
gezien nog moet
ontwikkelen. Een
kind voelt niet
alleen alles (ook
wat het niet ziet of
hoort), het gevoel
van een kind staat
in open verbinding
met het gevoel van
de ouder.

Het kind, de spiegel van zijn ouders
Z

olang de ouder zich steeds vrolijk en positief
voordoet maar innerlijk moppert, ontevreden
en negatief over zichzelf is, dan zal het kind
dit voelen. Net zoals de ouder klachten heeft
kan dat ook bij het kind tot klachten leiden.
“Gelukkig kan er door middel van Marcos Therapie
aan veel van deze klachten iets gedaan worden”,
vertelt therapeute Charlotte Langen uit Geleen.

Rokken

“Marcos Therapie redeneert vanuit het principe dat
de klacht het resultaat is van een weg die je hebt
afgelegd. En juist in die weg is energie verloren gegaan. Mensen verliezen hun energie doordat ze hun
grenzen bijvoorbeeld niet goed aangeven, gevoelens
of gebeurtenissen wegstoppen. Met als gevolg dat
er op den duur verstoringen in hun energiesysteem
plaats vinden. En daar raak je op emotioneel vlak
weer van uit balans. Kinderen (van bijvoorbeeld
huilbaby’s tot drukke kinderen of kinderen met slaapproblemen/migraine) uiten hun klacht in hun gedrag.
Met dit gedrag spreken ze als het ware een taal. “Zit
je als ouder niet goed in je vel dan voelt het kind dit.
Oftewel, kinderen zijn de spiegel van de ouder.”

Charlotte haalt een praktijkvoorbeeld aan. “Een
zevenjarige jongen wilde niks. In plaats van te spelen
hing hij de hele dag aan moeders rokken, wat de
moeder op haar beurt ook weer benauwde. Door
middel van spiertesten op de jongen (lichaamstaal dus) kwam aan het licht dat de moeder na de
bevalling een zeer zware periode had doorgemaakt.
Dat werd toen al door de baby gevoeld. Zeven jaar
later blijkt het kind zijn mama nog steeds te willen
beschermen. In de zin van ‘ik ga niet weg’. En dus
doet hij er alles aan om te zorgen dat de ouder zich
goed voelt. Volgende case: Een meisje van een jaar
of tien. Ze bleek uitermate verdrietig en worstelde
met een gevoel van ‘ik doe het niet goed’. Tijdens
een gesprek met haar en haar ouders kwam aan het
licht dat de vader met hetzelfde probleem kampte en
dit onbewust op zijn kind overbracht. Door het kind
uit te leggen wat er speelde kon haar ongerustheid
uiteindelijk worden weggenomen en voelde ze zich
na een flinke huilbui weer opgelucht.”
Charlotte haalt een ander voorbeeld aan. “Ik kreeg
een keer een moeder met haar baby in mijn praktijk.
De baby, drie maanden oud, dronk niet goed (gaf
steeds voeding terug). In dit geval bleek de moeder
zich geruime tijd over nogal wat zaken te hebben
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opgewonden. Ze bleek een echte binnenvetter. Het
kind op zijn beurt ‘kotste’ uit wat de moeder op
haar lever had. Mensen denken vaak dat kinderen
niks begrijpen, maar in hun gevoel snappen ze alles.
Elk kind tussen nul en vier jaar is helderziend en
helderhorend. Alleen, wij ouders zijn niet gewend zo
te kijken. Een ander bekend fenomeen: huilbaby’s.
In negen van de tien keer hebben we te maken met
een zeer zware bevalling die zowel moeder als kind
moet verwerken en waarbij beiden hun gevoelens
moeten uiten.”

Erkennen

Uit bovenstaande voorbeelden mag geconcludeerd
worden dat achter bepaald gedrag vaak een heleboel
verscholen ligt. Het is dan ook aan de ouders het
probleem van hun kind eerst bij zichzelf te zoeken.
Durf dus eerst naar jezelf te kijken in de zin van
‘wat speelt er bij mij?’ Een kind verwacht niet dat je
perfect bent, het verwacht alleen dat je je probleem
erkent. Daarnaast is het raadzaam je probleem uit
te spreken. Zeg bijvoorbeeld: ‘jij voelt dat mama
zich niet lekker voelt, dat mag je bij mama laten, ik
los dat wel op’. Je hoeft je kind immers niet altijd
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inhoudelijk te informeren, zeker niet als zaken ernstig
zijn. Of vertel je baby na die zware bevalling met een
gerust hart het volgende: ‘we hebben dat samen gedaan, dat karwei en we zijn allebei uitgeput. Ik ben
bezorgd om je geweest, wilde dat het je goed ging’.
“Frappant conclusie”, zegt Charlotte, “is dat je vooral
bij baby’s al heel snel verschil merkt. Natuurlijk haal
je als ouders alles voor je kind uit de kast, wil je het
beste voor hem of haar. Alleen, ouders realiseren zich
nog te weinig dat je kind voelt wat er in jou speelt.
Als ouder kun je nog zo goed voor je kind willen zijn,
je moet wel eerst leren goed voor jezelf te zorgen.”
Tekst: Nicolien Bout

De basis van ieder mensenleven wordt gelegd
in de periode vanaf de conceptie tot aan zijn
vierde levensjaar. Wat een kind in die periode
in zijn gevoel beleeft is bepalend voor de rest
van zijn leven. Uit wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat ervaringen in die periode
(op het gebied van ziektes of emotionele
gebeurtenissen) de ontwikkeling van de hersenen mede bepalen. Het lijkt misschien raar
om een baby te vertellen wat er in je om gaat,
omdat hij dat qua intellectueel niveau nog
niet kan begrijpen, het gevoel van een baby is
even sterk ontwikkeld als van een volwassene.
Bovendien krijg de baby het gevoel al mee,
zelfs al bevindt hij zich nog in de baarmoeder.
Hoe meer erkenning er is van de gevoelens
die er spelen, hoe evenwichtiger het kind zal
opgroeien.

Wat is Marcos Therapie? Marcos Therapie
bestaat uit het geven van inzichten d.m.v. gesprekken, ‘praten met het lichaam’ met behulp
van spiertesten of systemisch werken (familieopstellingen), het adviseren van voedingsstoffen en kruiden, het vrijmaken van energieblokkades in gewrichten of energiebanen.

