
Hoe weet ik of mijn kind een Nieuwetijdskind is?
Hoe weet ik of ik een nieuwetijdsvolwassene ben?

Herken ik mijn eigen kinderjaren in deze vragenlijst?

Beantwoord iedere vraag al naar gelang je gevoel je ingeeft. Antwoord met 'ja' als het in ieder geval 
enigszins voor jou opgaat. Antwoord met 'nee' als het niet speciaal of helemaal niet voor jou geldt.

✔ Ze huilen vaak als baby 
✔ Ze doen wijze uitspraken voor hun leeftijd 
✔ Ze benaderen alles vanuit hun emotie 
✔ Ze leven vanuit de eigen wijsheid 
✔ Ze zijn gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen en nemen deze soms over 
✔ Ze kennen een sterk rechtvaardigheidsgevoel 
✔ Ze hebben moeite met bedrog, liegen en onechtheid 
✔ Ze zijn druk of juist teruggetrokken (waardoor ze wel eens het etiket ADHD of autisme opgespeld 

krijgen)
✔ Ze hebben moeite met de motoriek 
✔ Ze zijn dromerig 
✔ Ze komen vaak met originele oplossingen waaraan niemand had gedacht 
✔ Ze reageren sterk intuïtief 
✔ Ze hebben soms paranormale ervaringen 
✔ Ze hebben soms dyslexie of dyscalculie 
✔ Ze hebben vaak voedselintoleranties 
✔ Ze hebben eczeem, allergieën of andersoortige huidaandoeningen 
✔ Ze hebben soms astma 
✔ Ze hebben een sterke binding met de natuur en vaak zijn ze vegetariër uit overtuiging 
✔ Ze hebben vaak verschil in ontwikkelsnelheid tussen taal- en rekenvaardigheden, motorische, 

intellectuele en sociale vaardigheden. 
✔ Ze kunnen soms zeer driftig zijn als ze niet begrepen worden 
✔ Ze zijn soms heel bang voor dingen die wij niet kunnen zien of begrijpen 
✔ Ze hebben regelmatig slaapproblemen en zijn verdrietig en/of angstig 
✔ Ze zijn soms hoogbegaafd

Een andere vragenlijst:

✗ Ze hebben een sterk innerlijk gevoel van waarheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid 
✗ Ze wilen leven volgens ethische principes; als ze dat niet lukt kunnen ze last krijgen van depressieve 

of angstige gevoelens 
✗ Ze accepteren geen leiding van mensen die voor hun gevoel niet volgens ethische principes leven 
✗ Ze laten zichzelf niet in een hokje plaatsen 
✗ Ze hebben van nature eerbied voor elk leven; sommigen willen bijvoorbeeld al op jonge leeftijd geen

vlees eten 
✗ Ze voelen stemmingen en problemen van anderen heel goed aan; ze hebben soms de neiging om 

deze (in versterkte mate!) te weerspiegelen 
✗ Hun vijf zintuigen zijn zo gevoelig, dat ze gemakkelijk overprikkeld en overbelast kunnen raken 
✗ Ze laten zich niet dwingen om iets te doen waarin ze niet geloven 
✗ Ze kunnen hun denkbeelden vaak moeilijk onder woorden brengen, omdat taal te beperkend voor ze 

is 
✗ Omdat ze uitstekend aanvoelen wat goed en fout is, hebben ze eigenlijk geen discipline nodig (ze 

reageren trouwens meestal erg slecht op discipline). Wel hebben ze behoefte aan duidelijke 
structuren. 

✗ Ze hebben een intelligentie die meestal ruim boven het gemiddelde ligt en ze zijn zeer leergierig. 



Maar ze nemen geen genoegen met "traditionele" antwoorden of antwoorden die gebaseerd zijn op 
"autoriteit" 

✗ Ze hebben vaak problemen met tijd: 
➢ ze hebben moeite met op tijd komen 
➢ het herkennen van het chronologische verloop van gebeurtenissen kan moeilijk voor ze zijn 
➢ het tijdsbesef is heel rekbaar (ze hebben bijvoorbeeld het gevoel ergens nog maar tien minuten 

bezig te zijn terwijl dat in werkelijkheid al ruim twee uur is) 
➢ planning is moeilijk, waardoor ze vaak in de problemen komen om iets op tijd klaar te hebben 

✗ Ze hebben moeite met het ordenen en opbergen van hun spullen; ze zijn voortdurend op zoek naar 
hun spullen 

'Hoeveel' vragen je al dan niet met ja beantwoord hebt, is van minder belang. Ga vooral eens na wat jouw 
'buikgevoel' hierover te vertellen heeft. Niemand kan in jouw plaats beslissen of je een nieuwetijdskind bent, 
al dan niet een indigo- kristal of sterrenkind.
Gaat het om jouw (of een) kind? Waarom niet eens samen met dit kind deze lijst doorlopen? Wedden dat er 
een boeiend gesprek uit voortkomt?

De oorspronkelijke bron van beide vragenlijsten is mij onbekend.

Hier nog een andere vragenlijst, specifiek gericht op kristalkinderen.
Bron: “De kristalkinderen, over helderziende en hooggevoelige kinderen”, Doreen Virtue, ISBN 978-90-225-
4810-3

➢ ze zijn meestal in 1995 of daarna geboren
➢ ze hebben grote ogen met een intense blik
➢ ze hebben een magnetische persoonlijkheid
➢ ze zijn aanhankelijk
➢ ze beginnen laat te praten
➢ ze houden van muziek en kunnen soms zingen voordat ze kunnen praten
➢ ze gebruiken telepathie en zelfbedachte gebarentaal om te communiceren
➢ er kan bij hen autisme of het syndroom van asperger vastgesteld worden
➢ zijn gelijk gelijkmoedig, zacht en liefdevol
➢ ze zijn vergevingsgezind
➢ ze zijn zeer gevoelig en hebben een goed inlevingsvermogen
➢ ze voelen zich sterk verbonden met de natuur en met dieren
➢ ze hebben vaak genezende vermogens
➢ ze zijn zeer geïnteresseerd in kristallen en gesteenten
➢ ze spreken vaak over engelen, gidsen en herinneringen aan vorige levens
➢ ze zijn heel artistiek en creatief
➢ ze geven de voorkeur aan vegetarisch eten en drinken boven 'gewoon eten'
➢ het kunnen onbevreesde ontdekkingsreizigers en klimmers zijn, met een ongelooflijk goed 

evenwichtsgevoel


