Zo zeg, DA'Z
Relaxed opvoeden!

Opvoedcoaching

Relaxte ouders - relaxte kinderen

www.relaxtemoeder.com

Wat leuk dat je dit e-boek
hebt aangevraagd en dat je
benieuwd bent naar relaxter
opvoeden.
Opvoeden kan heel leuk zijn
en soms ook een onwijze
uitdaging. En jij bent echt niet
de enige ouder die het af en
toe lastig vindt. Als je andere
ouders vraagt waar zij mee
worstelen, komen ze vaak met
dezelfde dingen als waar jij
tegenaan loopt.
En natuurlijk doen we
allemaal ons best en willen
we het beste voor ons kind,
en soms kun je daar gewoon
nét even wat hulp bij
gebruiken.

Wie ben ik?

Ik ben Linda (de) Groot en als je mij twintig jaar
geleden had verteld dat ik twee kinderen zou
hebben en daar zielsgelukkig mee zou zijn, had ik
je voor gek verklaard.
Tja, ik heb niet altijd een kinderwens gehad, ‘ik
heb gewoon niets met kinderen’ zei ik altijd. En
wat kunnen dingen veranderen, want moet je me
nu eens zien. Inmiddels ben ik bijna tien jaar
getrouwd met Dirk en moeder van Ian (8) en Kate
(6).
En ik vind het superfijn om moeder te zijn, ik
geniet er van en tegelijk vind ik het ook af en toe
een onwijze uitdaging. Vooral als ik zelf moe, druk
of gestrest ben. Ik ben gelukkig ook maar een
mens en wat erg kan helpen is om je kind beter te
leren begrijpen. Om beter te snappen wat er
gebeurt in dat koppie en ook te snappen waarom
sommige dingen joú zo triggeren.
Als opvoedcoach help ik ouders met vragen over
opvoeden en met opvoedproblemen. Want je
staat er echt niet alleen voor. En ja, ik raad je
vooral ook aan goed voor jezelf te zorgen door
bijvoorbeeld gewoon even lekker helemaal niets
te doen. Of juist die kop thee met die vriendin.
Want als jij goed voor jezelf zorgt, kun je ook beter
voor je kinderen zorgen. Ik loop zelf regelmatig
hard, daar wordt mijn hoofd lekker leeg van.
Wandelen vind ik ook heerlijk, of een goed boek
lezen. En van afspreken met vriendinnen of
mediteren word ik ook erg blij.

DA'Z Relaxed opvoeden!
De drie hoofdletters staan voor
Duidelijkheid, Aandacht en Zorg.

In mijn ogen drie belangrijke
onderwerpen als je het hebt over
opvoeden. Met Duidelijkheid,
Aandacht en Zorg kan het
makkelijker, relaxter en gezelliger
worden in huis.
Begrijp me niet verkeerd, met
relaxter bedoel ik niet dat je
achterover gaat leunen en dat je
kind alles mag en alles mag
bepalen. Zéker niet.
Want juist Duidelijkheid gaat over
duidelijke regels en grenzen, die je
kind de veiligheid bieden die het
nodig heeft. Je kind weet dan
namelijk waar hij aan toe is en dat
geeft een gevoel van veiligheid,
waardoor hij zich evenwichtig kan
ontwikkelen.

Duidelijkheid
Hoe duidelijk ben je eigenlijk en hoe zorg je dat het overkomt wat je zegt?
Want, als jij wilt dat het overkomt, dan heb JIJ wat te doen.

Duidelijkheid:
1. in je communicatie

Is je kind er wel bij met zijn hoofd of is
hij bezig met iets anders?
Klopt wat je zegt wel met wat je
uitstraalt?
Zeg wat wél de bedoeling is.
2. in de regels en grenzen die je hanteert

Regels en grenzen zorgen voor
duidelijkheid en daardoor voelt je
kind zich veilig.
Geef zelf het goede voorbeeld: kinderen
doen wat wij doen, niet wat wij zeggen.
3. voor jezelf: wat vind jij écht belangrijk?

Aan welke regels moeten jouw kinderen
zich echt houden?

Aandacht
Er is iets aan de hand, maar wat? Vaak heb je geen idee waar
het verdriet of de boosheid vandaan komt. Maar het is er wel.

Aandacht voor:
1. wat jouw kind nodig heeft

Vraag je kind wat het nodig heeft.
Vaak weten ze dat zelf heel goed.
Jij kent je kind het beste. Kijk naar
je kind en luister naar je gevoel.
Gevoelens mogen er zijn en geuit
worden. Erken ze.
2. de verbinding met je kind

Luister écht naar wat je kind vertelt.
Leg neer waar je mee bezig bent.
Kijk met aandacht. Wat is er echt aan
de hand?
Aandacht is iets anders dan er steeds
bovenop zitten.
3. jezelf

Luister naar jezelf. Wat heb jij nodig?
Zorg voor jezelf met ontspanmomenten
op jouw eigen manier.

Zorg
Knuffelen, liefde, aanraking. Het zijn levensbehoeften.
Ze laten ons groeien en opbloeien. Geef en ontvang.

1. Liefde voor jezelf en voor je kind

Knuffel vaak en veel. Daar groeit je kind
letterlijk en figuurlijk van.
Gun het je kind om dingen zelf uit te
zoeken en te doen. Dat is goed voor zijn
zelfvertrouwen en zijn zelfliefde.
2. Zorg voor jezelf

Als jij omvalt, wie zorgt er dan voor je
kinderen?
Hoe zorg je voor rust in je hoofd?
Choose your battles. Waar wil jij je écht
druk om maken?
Word je bewust van hoe je reageert en
waarom bepaalde dingen jou triggeren.
3. Luister naar elkaar en naar jezelf

Ieder mens wil gehoord worden.
Luister écht. Zonder in te breken in het
verhaal of alvast een antwoord te
verzinnen.
Wat heb jij nodig? Besteed aandacht aan
je eigen gevoelens en gedachten.

4. Emoties, gevoelens en zelfvertrouwen

Benoem wat je ziet gebeuren bij je kind. 'Zo,
jij bent echt heel boos'.
Emoties mogen worden geuit. Zoek een
veilige en passende manier.
Jij bent het voorbeeld. Als jij open over
je gevoelens en emoties praat, zullen je
kinderen dat ook eerder doen.
Laat je kind zelf oplossingen bedenken.
Laat hem zelf dingen ontdekken en
doen. Daar groeit hun zelfvertrouwen
van.
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