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In dit boek lees je meer over hoe
deze verhalen werken en waarom. 
Wil je graag zelf aan de slag of wil je

dat ik een Helend verhaal voor je
kind schrijf? Hier vind je meer

informatie daarover. 
 

(In dit boek heb ik het steeds over ‘hem'
als ik verwijs naar 'het kind', vul daar

vooral in wat er op jouw kind van
toepassing is).  

 

Wat leuk dat je meer wilt
weten over het schrijven en

voorlezen van Helende
verhalen.

https://www.relaxtemoeder.com/helende-verhalen.html
https://www.relaxtemoeder.com/helende-verhalen.html
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Wat zijn Helende
verhalen?
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Helende verhalen zijn zelfverzonnen verhalen met
een ‘verborgen boodschap’. Bij uitstek geschikt voor
kinderen vanaf een jaar of twee tot een jaar of tien.
Het zijn verhalen die je zelf schrijft en wanneer je ze
aan je kind voorleest, help je hem om (weer) meer in

contact te komen met de kracht, zelfvertrouwen of
rust die al in hem zit. Het kan je kind helpen om meer

zelfvertrouwen te voelen, beter te slapen of 
lekkerder in zijn vel te zitten bijvoorbeeld. 

 
Kinderen hebben een groot inlevings- en

voorstellingsvermogen en identificeren zich 
makkelijk met de personages in het verhaal. Juist

daarom gaat er zoveel kracht van uit. 
 

Geen literaire hoogstandjes
En dat brengt me meteen op het volgende punt: het

verhaal hoeft geen literair hoogstandje te zijn.
Iedereen kan een fijn, leuk verhaal voor z'n kind

schrijven, ook jij! 
 

Met het eenvoudige stappenplan in de online training
schrijf je zelf gemakkelijk een verhaal voor jouw kind. 

 
 
 

https://www.relaxtemoeder.com/helende-verhalen.html


’s nachts wakker worden/ wakker schrikken 
bedplassen 
eczeem 
allergieën (koemelk, noten etc) 
angst (spoken, spinnen, groter worden, school) 
onzekerheid 
je klein voelen 

Waarvoor kun je ze inzetten?
 

Je kunt deze verhalen inzetten voor een heel scala
aan dingen, zoals bijvoorbeeld:

 

 
En er hoeft van 'een probleem' helemaal geen 
sprake te zijn, je kunt je kind bijvoorbeeld ook

meegeven dat zijn lichaam die schaafplekken heel
goed kan herstellen, of dat je kind goed is zoals hij is.  
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Hoe werkt een Helend verhaal?
 

Zoals Paul Liekens ook in zijn boek Helende verhalen schrijft, is
volgens de klassieke geneeskunde een allergische reactie een

vergissing van het imuunsysteem. Het idee is dat het imuunsysteem
overdreven reageert op een bepaald product of voeding, of zelfs een

gedachte. Die reactie is ooit heel handig geweest, om bijvoorbeeld eten
dat niet goed meer was, uit je lichaam te krijgen. 

 
Als je per ongeluk rot of beschimmeld fruit eet, dan wil je lichaam daar
zo snel mogelijk vanaf en zorgt het dat je die voeding zo snel mogelijk

kwijt raakt. Door te spugen of door diarree bijvoorbeeld. 
 

Als je echter op iedere appel die je vervolgens eet, reageert met
spugen of diarree, dan is dat niet heel praktisch en bovendien heel

vervelend. Dan is het fijn als je die ‘vergissing’ recht kunt zetten, zodat
je weer normaal een appel kunt eten zonder ziek te worden. 

 
Als kind kun je bepaalde programma’s ontwikkelen om jezelf te

beschermen tegen dingen waa je bang voor bent, slecht voedsel of
bijvoorbeeld een tante waar je niet bij op visite wilt. 

Als je bijvoorbeeld een poezenallergie hebt ontwikkeld omdat je
inderdaad liever niet bij die saaie tante op visite wilde, wat heb je daar

dan nu, zoveel jaar later, nog aan?
 

Hoe heeft het voor mijn zoon gewerkt?
 

Mijn zoon Ian had toen hij 3,5 was last van eczeem in zijn knieholten. 
Ik heb hem toen ongeveer een week lang een Helend verhaal

voorgelezen. Na twee weken was de eczeem helemaal weg, en het is
tot op heden niet meer teruggekomen. 

 
Geweldig toch? Wat de reden voor de eczeem ook was, 

blijkbaar had zijn lichaam het niet meer nodig.
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De opbouw van een Helend verhaal
In een Helend verhaal is er een hoofdpersoon waar je kind zich mee

kan identificeren, doordat die bijvoorbeeld dezelfde dingen leuk vindt of
in een herkenbare omgeving of gamewereld leeft. 

Die hoofdpersoon doet voornamelijk leuke, stoere dingen, die je kind
zelf ook leuk vindt. Tegelijk heeft de hoofdpersoon ook dezelfde

'problemen' als jouw kind, zo blijkt in de loop van het verhaal. Naast de
hoofdpersoon is er een dier of persoon die wijze woorden of een wijze

les meegeeft.
 

Er zijn een aantal aspecten waarbij je met het schrijven rekening moet
houden zodat het verhaal goed overkomt en je de boodschap richt aan

het onbewuste. 
 

Voor het slapen gaan
Lees het door jou geschreven verhaal voor het slapen gaan aan je kind
voor. Doe dit gedurende minimaal een week en herhaal het daarna nog
regelmatig als je merkt dat het kind de 'lessen' nog niet heeft opgepikt.

Het is belangrijk dat je kind het leuk blijft vinden om het verhaal te
horen. Als je op weerstand stuit, laat het dan en pak het indien mogelijk

op een ander moment weer op of schrijf een ander verhaal. 
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Wie ben ik?
Ik ben Linda (de) Groot, getrouwd met Dirk en moeder van Ian (8) en

Kate (6). Ik werk als opvoedcoach en ik ondersteun op die manier
ouders die tegen opvoedproblemen of -vragen aanlopen om weer

relaxter en meer in verbinding met hun kinderen op te voeden. 
 

Meer informatie over mij en wat ik doe vind je terug op mijn website:
www.relaxtemoeder.com, instagram of Facebook. 

 

Mogelijkheden voor het schrijven van een Helend verhaal:
 

Online cursus
Met de online cursus schrijf je zelf stap voor stap aan de hand van de

uitleg een Helend verhaal voor jouw kind: een fijne manier om zelf voor
je kind aan de slag te gaan.  Kosten: € 47.

 
Workshop (via Zoom of live als dat weer kan)

Tijdens de workshop (via Zoom) geef ik uitleg over Helende verhalen
en gaan we samen aan de slag om een Helend verhaal voor jouw kind
te schrijven. Na afloop heb jij een mooi verhaal dat je nog dezelfde dag

aan je kind kunt voorlezen. Kosten: € 67.
 

Ik schrijf een Helend verhaal voor jouw kind
Ook kan ik een Helend verhaal voor je kind schrijven als je dat wilt. De

kosten daarvan bedragen € 75. 
 
 

https://www.relaxtemoeder.com/
https://www.instagram.com/relaxte_moeder/
https://www.facebook.com/relaxtemoedercoaching


Voorbeeldverhaal
 

Het volgende Helende verhaal heb ik als voorbeeld opgenomen zodat
je een gevoel kunt krijgen bij hoe de opzet werkt. 

Ik heb het verhaal geschreven voor een meisje dat niet in haar eigen
kamer wilde slapen en ook wilde dat haar ouders bij haar kwamen

liggen als ze 's nachts wakker werd, tot ze weer in slaap viel. 
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Lekker slapen
 

Olifanten houden er erg van om lekker samen met andere olifanten te
zijn. Ze vinden het heel fijn om samen met hun familie en vrienden te

wandelen, te spelen en bij elkaar te zijn. Rosie de olifant wandelt graag
samen met haar vriendinnetjes en ze spelen vaak bij de grote

waterplas. Als ze dan een hele dag hebben gespeeld, is ze vaak zo
moe dat ze heerlijk in slaap valt. 

Rosie haar moeder heeft een fijn plekje voor haar gemaakt waar ze kan
slapen. Daar is ze heel blij mee, haar eigen plekje waar ze zich fijn
voelt. De bladeren waar ze op ligt zijn de bladeren die ze zo lekker

vindt ruiken en die zo lekker zacht zijn. Rosie zorgt zelf dat haar
favoriete bal en knuffel altijd in de buurt zijn als ze gaat slapen. Ze heeft
goed nagedacht wat voor haar fijn is en wat ze nodig heeft om goed te

kunnen slapen. 
De volgende dag staat Rosie weer bij de waterplas. Ze drinkt wat en
neemt een slurf vol met water die ze lekker over haar rug heen spuit.

‘Hé, pas eens op wat je doet!’ hoort ze opeens. Verbaasd draait Rosie
haar hoofd om en ze ziet een drijfnatte papegaai staan. ‘Zeg, kun je

niet even uitkijken!?’ zegt de papegaai boos. ‘Ik zat rustig te zitten op je
rug, en opeens spuit je me ondersteboven!’. ‘O, jemig’, zegt Rosie, ‘dat
had ik helemaal niet in de gaten. Ik voelde helemaal niet dat je op mijn

rug zat, ik had geen idee. Sorry.’
De papegaai schudt het water van zich af en doet met haar snavel haar
veren weer een beetje recht. Boos moppert ze nog wat na. Gelukkig is
de zon lekker warm en droogt de papegaai snel op. Samen zitten ze in
de zon, de papegaai heet Kirsten. ‘Heb je zin om samen een stukje te
wandelen? Dan gaan we samen naar die open plek in het bos. Daar

staat een bosje met heel lekkere besjes, ik denk dat jij die ook wel lust!’ 
En samen gingen ze op weg. Rosie liep rustig en Kirsten zat op haar

rug. Kirsten vond het heerlijk om een nieuwe vriend te hebben om
tegen te praten. Ze praatte en praatte en toen begon ze heel hard te

gapen. ‘Zeg”, zei Rosie, ‘ben je moe?’. 
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‘Jaaaaa’, gaapte de papegaai. ‘Ik werd vannacht steeds wakker omdat
ik allerlei geluiden hoorde’. 

Rosie hobbelde verder en door het hobbelen viel Kirsten langzaam in
slaap. Die was echt moe. Toen ze bij de bessenstruik aankwamen

maakte Rosie Kirsten voorzichtig wakker. ‘Wakker worden, we zijn bij
de bessen’. 

Kirsten rekte zich uit en begon lekker te eten. Onder het eten zei Rosie:
‘weet je wat mijn mama altijd zegt als ik geluiden hoor als ik in bed lig?

Dat alle geluiden me helpen om nóg beter en nóg dieper in slaap te
vallen’. 

Sommige geluiden lijken op het geluid van de glijbaan waar ik zo graag
afglij in het zwembad, andere geluiden lijken op geklop op de deur van

de kamer van mijn liefste vriendinnetje die dan blij om de hoek kijkt
omdat ik er ben, en sommige geluiden doen me denken aan geluiden
die ik hoor als ik aan het zwemmen ben. Fijne geluiden, die me helpen

om lekker te slapen. 
‘Hmmmm’, zegt Kirsten, ‘zo kan ik er ook vast nog wel een paar

verzinnen. ‘Golvend water, muziek waar ik van houd… hmmmmm’.
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