Buiten
We gaan ook regelmatig naar buiten
en komen letterlijk in beweging. Zo
kun je jouw eigen mogelijkheden en
kracht goed leren kennen. Ook ervaar
je direct waar je tegenaan loopt, waar
jouw grenzen liggen en hoe je hier
effectief mee om kunt gaan. Je leert
doorzetten waar nodig, jezelf
accepteren zoals je bent, en loslaten
waar je kan.

Mijn naam is
Marjolein
Guit. Een
mens- en
dierenmens in
hart en nieren,
met een
groot hart
voor iedereen
en alles wat
leeft. Ik ben
gek op de natuur, bewegen, en buiten zijn. Ik
leer dagelijks in het contact met mens, dier
en natuur.
Wie je ook bent en waar je ook vandaan
komt, ik zal je altijd helpen waar ik kan.
Ik kom uit een liefdevol en hecht gezin,
waarin ik geleerd heb te mogen zijn wie ik
ben. Waarin ik eerlijkheid, echt zijn en
mogen leren als kernwaarden mee heb
gekregen. En waarin ik geleerd heb
verantwoordelijkheid te dragen voor mijzelf
en mij verantwoordelijk te gedragen naar
anderen.
Mijn vak als psycholoog beoefen ik met hart
en ziel.

ADHD of ADD? Beleef het met humor!

Bereikbaarheid
Je kunt bij mij direct terecht voor een afspraak,
zowel persoonlijk, telefonisch als online. Ik werk
flexibel en ben bereikbaar voor jou als je dit
nodig hebt, tussen onze geplande afspraken
door en zo nodig buiten kantoortijden.

Enthousiast? Kom kennismaken en ervaar

"Beweging is de ziel van alle dingen" (Rodin)

Heb jij ADHD of ADD of denk je dat je dit
hebt?
Dan kan de ADHD-helpdesk.nl. je helpen.
Je kunt direct terecht!

het zelf! Bel 06-33 87 35 89 of mail naar

Bel me op 06- 33 87 35 89 of

info@adhd-helpdesk.nl en maak direct een

mail naar info@adhd-helpdesk.nl en

afspraak!

kom vrijblijvend kennismaken!

Waarom kies jij voor de ADHD-helpdesk?

Leren

Loop jij jezelf met regelmaat voorbij om erachter

Je leert het beste door te ervaren en het zelf te

te komen dat je jezelf en/of anderen bent kwijt

doen in je eigen omgeving.

geraakt? Doe je vaak iets om er vervolgens achter

Hierbij gebruik je jouw sterke eigenschappen en

te komen dat je te snel bent geweest?

capaciteiten, om de minder sterke te accepteren

Vergeet je te vaak je medicijnen, afspraken en/of

of verder te ontwikkelen. Hierdoor krijg je meer

de tijd?

zelfvertrouwen.

Komen er veel prikkels op je af, zowel van

Je leert ter plekke hoe je effectief kunt omgaan

buitenaf als van binnenuit?

met je gevoelens, je gedachten en je doen en

Staan jouw zintuigen constant open?

laten. Je ontdekt je eigen grenzen en

Heb je voortdurend gevoelens en gedachten en
onthoud je gevraagd en ongevraagd bijna alles?
Heb je het gevoel in het contact met je partner,
jouw kinderen en/of anderen, dat jullie elkaar niet
voldoende begrijpen?
Loop je regelmatig vast op school, in je studie of
in je werk?
Voel je je vaak onbegrepen en onzeker? Heb je
veel last van kritiek?
Is goed slapen en op tijd wakker worden elke dag
opnieuw een uitdaging voor je?
Vind je het moeilijk om maat te houden?

Wat biedt de ADHD-helpdesk jou?
We zoeken uit of je ADHD of ADD hebt en/of
andere psychische klachten. Hierover geef ik je
steeds duidelijke informatie en advies. Daarna gaan

effectief obstakels te lijf gaat, problemen oplost
en teleurstellingen of tegenslag aanpakt.

of coaching.
Samen doen we wat echt werkt en past bij jou. Ik
doe wat ik zeg en ben duidelijk in wat ik je kan
bieden. Dit doe ik met een respectvolle, invoelende
en open houding. Zonder oordeel en met een
gezonde dosis humor!

Wat doe ik anders?

te eten, te blowen, onveilige seks te hebben en/of

Je krijgt hulp in je eigen omgeving en/of in het

buitensporig te sporten?

contact met de mensen die belangrijk voor jou zijn.
Jij bepaalt wat je wil leren en bereiken. Hierbij
Als iets je echt

vraag ik jouw actieve inbreng en feedback, zodat ik

boeit, kun jij je

je optimaal kan helpen.

prima focussen

Ik ben bereikbaar wanneer jij dit nodig hebt.

en concentreren.

Je kunt mij gewoon bellen 06 33 87 35 89 of

concentratie :-)?

anderen en jezelf, rekening houdt. Hoe je

we snel aan de slag met effectieve behandeling en/

Bijvoorbeeld door teveel alcohol te drinken, teveel

Hoezo geen

gevoeligheden. Zo leer je hoe je echt met

mailen info@adhd-helpdesk.nl, op het moment
dat je ergens moeite mee hebt.

Je zal merken dat zo leren echt ook leuk kan zijn!

