Zo wordt leren weer leuk!
Wanneer het leren niet als vanzelf lijkt te gaan, kun je je als ouder veel zorgen maken.
Je ziet je kind worstelen met zijn/haar concentratie, lezen, schrijven, rekenen
en/of spellen. Je kind krijgt extra instructie, een beloningssysteem en huiswerk
om thuis verder te oefenen. Bij onvoldoende resultaat is de kans groot dat je het
advies krijgt om je kind te laten testen op ADHD, autisme of dyslexie. Maar wat
als je ziet dat je kind wel rustiger wordt van het pilletje, maar niet blijer, dat al die
extra hulpmiddelen in de klas je kind het idee geeft dat hij/zij anders is en het niet
bijdraagt tot verbetering?
Het is effectief om dan leerproblemen op een
andere manier te bekijken. Als beelddenk
specialist kijk ik naar de lichamelijke ontwik
keling, samenwerking van de ogen (ruimte
lijke waarneming) en stress. Problemen op dit
gebied kunnen ADHD-, autisme- en dyslexie
gerelateerde klachten opleveren.
Beweging is de eerste taal van je kind.
Verstoringen op dit gebied kunnen gedragsen/of concentratieproblemen veroorzaken.
Ruimtelijke waarneming heeft onder andere
invloed op het onderscheiden van vormen,
afstand en richting.

Verstoringen hierin kunnen onzekerheid,
angst en problemen veroorzaken op het
gebied van gym, lezen, spellen, rekenen en
schrijven. Moeite met kruipen, huppelen en
een visuele cognitieve leerstijl kunnen erop
wijzen dat de samenwerking tussen beide her
sen- en lichaamshelften nog niet optimaal is.
In mijn praktijk sluit ik aan bij de leerstijl van
je kind en worden brein en lijf met elkaar ver
bonden. Je kind komt zo fysiek, emotioneel en
cognitief in balans en ervaart dat het al heel
veel weet en beheerst. Leren wordt weer leuk!
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Reiki: helend ritueel voor het hele gezin
Kinderen en Reiki gaan heel natuurlijk
samen. Kinderen staan nog open voor de
wonderen van het leven. Voor hen is alles
mogelijk en zij zullen nog niet met hun
verstand die wonderen proberen te ontkrachten of weg te redeneren. Kinderen
kunnen zowel heel goed zelf Reiki leren
als goed behandeld worden met Reiki;
zelfs heel jonge kinderen, baby's en zelfs
de nog ongeborenen.

Wanneer je kind ervoor openstaat, kan hij/
zij zelf ook een Reiki I cursus volgen, samen
met een ouder. Tijdens deze cursus leren jullie
beiden hoe jullie zelf met Reiki-energie aan de
slag kunnen gaan in het dagelijks leven: school,
thuis, vrienden, hobby's, puberteit enzovoort.
Ideaal is dat de ouder en het kind gelijktijdig de
cursus kunnen volgen.
In de thuissituatie kan je kind (indien nodig)
rekenen op jouw ondersteuning tijdens het

integreren van Reiki in verschillende situaties,
zoals examenperiodes, impulsieve reactie bij
conflicten, huisdieren behandelen, omgaan
met driftbuien en zelfvertrouwen opbouwen.
Kinderen die Reiki beoefenen, leren zichzelf
beter begrijpen en snappen ook meer van de
‘grote’ mensen. Ze leren begrijpen wat er al
lemaal verandert als je opgroeit.
Ze worden zich ook bewust van hun eigen
aandeel (verantwoordelijkheid) in disharmoni
sche / conflictsituaties. Net als tanden poetsen
voor het slapen gaan een geïntegreerd ritueel
is, zo kan ook het beoefenen van Reiki binnen
het gezin een ritueel worden. Een helend
ritueel en rustpunt voor ieder gezinslid!
Is jouw kind minimaal 8 jaar en lijkt het
je leuk om deze cursus samen met jouw kind
te volgen, kijk dan voor meer informatie op de
website. Dutch Reiki Center is gevestigd
in Almere.
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