Hallo ouders/verzorgers,
Deze korte kindercursus is een vrolijke, speelse manier om je kind aan
te moedigen na te denken over zichzelf en over zijn of haar leven.
Het stimuleert in eerste instantie de bewustwording van zichzelf.
Na verschillende trainingen te hebben gevolgd, gericht op het werken
met kinderen en het geven van massages, heb ik een tijd groepslessen
ter ontspanning voor kinderen gegeven.
Ik merkte dat kinderen graag vermaakt willen worden en op die
manier alles van buitenaf aangedragen (willen) krijgen.
Ze vinden het vaak een uitdaging om na te denken over hun eigen
talenten, wensen, voorkeuren en fantasieën.
Zo ontstond bij mij de wens om naast de mooie bestaande groepslessen
ter ontspanning en voor meer zelfvertrouwen, ook een eigen initiatief
te creëren in de vorm van deze cursus voor bewustwording.
De Kinderdroomfabriek helpt een kind stap voor stap, op een speelse
manier terug in contact te komen met hun innerlijke kern.
Om dan vanuit deze eigen kern opnieuw te voelen, te fantaseren en te
bedenken waar het voor hen zélf eigenlijk om gaat in 'hun wereld.'
De resultaten uit de opdrachten van iedere les worden gevormd tot
zogenaamde 'droomfabriek knutsels'.
Deze droomfabriek knutsels van alle lessen worden uiteindelijk samen
bewaard in de Kinderdroomfabriek verzamelmap.
Er is een chronologische opbouw in de lessen, waarbij het gaat om de
periode vanaf de babytijd, zelfs tot aan 'de volwassen ik.'
Zo ontstaat er een beeld van de belevingswereld van je kind over
zichzelf op dit moment.
Dit kan helpen om meer duidelijkheid, overzicht en rust te vinden, zowel
voor het kind als ook voor jou als ouder of verzorger.
Je kan bijvoorbeeld meer zicht krijgen op wat er zich momenteel in je
kind afspeelt en wellicht ook waar hij of zij eventueel moeite mee
heeft.
Op de volgende pagina vind je een aantal tips die kunnen bijdragen aan
het plezier van De Kinderdroomfabriek lessen!
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Tips voor het volgen van
De Kinderdroomfabriek lessen
1. Zorg voor een ontspannen en rustige sfeer voordat je samen
begint aan een Kinderdroomfabriek les.
2. Begin iedere les met De Kinderdroomfabriek yell van bladzijde 4,
zodat je kind 'het Kinderdroomfabriek gevoel' krijgt en zo gemakkelijk
en op een leuke manier de draad weer oppakt om verder te gaan.
Het gebruik van de bijbehorende Kinderdroomfabriek zweetbandjes
en/of De Kinderdroomfabriek cape kan hierbij ook helpen.
3. Probeer niet te helpen met het invullen van de opdrachten, zodat alle
antwoorden en knutsels écht vanuit je kind komen!
Wees slechts de assistent, bijvoorbeeld bij het (voor)lezen
en bij eventuele plaatjes te vinden op het internet.
4. Zoek de plaatjes voor een collage via internet altijd samen op, onder
begeleiding van een volwassene!
5. Bewaar alle droomfabriek knutsels in de Kinderdroomfabriek
verzamelmap, zodat je na de laatste les een waardevol totaalbeeld hebt.
Dit kan je samen bekijken en bespreken.
6. Doe de lessen over een tijdje weer eens en zie wat er veranderd is!
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