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Soms zit een kind niet zo lekker in zijn vel door iets wat er in het
gezin of op school is gebeurd. Een kind kan gepest worden of
midden in een echtscheiding van de ouders zitten. Het kind kan
hierdoor ander gedrag vertonen dan jij als ouder gewend bent.
Het kan hierdoor bijvoorbeeld slecht slapen of eten.

Er zijn natuurlijk veel meer factoren die zorgen
dat jouw kind niet lekker in zijn vel zit. Soms
weet je als ouder ook de oplossing niet meer.
Het is daarom goed om iemand in te schakelen die jullie daarbij kan begeleiden. Dit kan
natuurlijk soms best een grote stap zijn, maar
is voor jou en jouw kind wel de juiste keuze.

Kind In Kracht coaching is een praktijk die
op een positieve manier coacht. Je kind kan
gecoacht worden in het gebruiken van het
eigen talent bij het oplossen van de hulpvraag.
Het kind kan hierdoor op eigen kracht de
hulpvraag oplossen; vandaar de naam
'Kind In Kracht coaching'.

wereld in
De positieve manier van coachen zorgt ervoor
dat kinderen spelenderwijs weer lekker in hun
vel zitten. Tijdens het intakegesprek kijken we
naar de hulpvraag. Hierna beginnen we met
een aantal sessies. In de tussentijdse evaluatie
kijken we naar de ontwikkelingen die jouw kind
heeft doormaakt. Hierna volgen er nog een
paar sessies met daaropvolgend de eindevaluatie. Hierbij wordt besproken of alle doelen zijn
behaald. Na de eindevaluatie kan jouw kind
weer op eigen kracht de wijde wereld in.
Meer weten of geïnteresseerd in een oriënterend gesprek? Neem dan contact op.

Kind In Kracht coaching
Corina van Berkel
Lesothostraat 20, 2622 LB Delft
06-12028918
info@kikkindercoaching.nl
www.kikkindercoaching.nl

Jezelf

liefhebben
Als jij bent zoals veel vrouwen, dan heb
je de neiging om jezelf in dienst te stellen
van de mensen om je heen. Je kinderen,
je partner en als daarmee alles goed gaat,
is er hopelijk nog wat tijd over voor jezelf.
‘Als zij maar gelukkig zijn, dan ben ik het
ook’. Maar is dit wel echt zo? Kun je werkelijk gelukkig zijn als je jezelf zo laag op
je prioriteitenlijstje zet, als er zo weinig
tijd over is voor jou?
Als ik met een haptonomische blik kijk,
werkt het omgekeerd: je kunt pas echt in
contact zijn met de ander als je in contact bent
met jezelf. Ben je altijd druk met alles of maak
je je zorgen over je kinderen of partner?
Dan ben je gevoelsmatig niet aanwezig.
Niet bij jezelf en daardoor ook niet bij de ander.
Je geeft het voorbeeld dat het waardevol is om
druk te zijn, je zorgen te maken en te ‘moeten’.
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Haptobron
Eline Potter
Phoenixstraat 66
2611 AM Delft
015-3647752
e.potter@me.com
www.haptobron.nl

Dit is immers waar jij je prioriteit aan geeft en
met name kinderen voelen dit feilloos aan.
Hoe zou het zijn om eens werkelijk stil te staan
bij wat jij wilt, waar jij blij van wordt? Hoe is
het als jij je ruimte in mag nemen en contact
kunt maken met jezelf, met jouw verlangens?
Stel je voor dat je in die ruimte bent, waarin
je je gelukkig voelt en van daaruit liefde geeft.
Zonder inspanning.

Dit lijkt simpel en dat is het ook, als je de
eerste stap kunt zetten en prioriteit geeft
aan jezelf. Het begint met het liefhebben van
jezelf en luisteren naar jouw verlangens.
Hoe zou het zijn om dat voorbeeld aan je
kinderen mee te geven?
Vind je het lastig om bij je gevoel te komen?
Haptonomie kan daarbij helpen!

