
JUDITH&KINDERCOACH

Ontdek jouw krachtdier

Ga mee op reis en ontdek welk dier jouw krachtdier is in een workshop voor kinderen van 5-6 jaar en 7-9 jaar.

Krachtdieren zijn dieren die jou kunnen helpen. Ze komen bij je omdat ze jou graag iets willen laten zien, 
omdat ze jou graag iets willen vertellen of willen leren. Dat kunnen ze heel goed! Als je goed naar ze kijkt en 
luistert ontdek je de eigenschappen en de kwaliteiten van je krachtdier. Dat zijn de dingen waar ze heel goed 
in zijn, dat zijn hun krachten.

Zo is de eekhoorn heel goed in spelen en samen spelen.
De bij kan laten zien dat hij heel sociaal is en goed kan samenwerken.
De tijger laat zien wat het is om moedig en krachtig te zijn.
De hond laat trouwheid en vriendschap zien.
De kat is gevoelig en laat zien dat je op je gevoel mag vertrouwen.
De beer laat betrouwbaarheid, kracht en bescherming zien.
Alle dieren kunnen een krachtdier zijn.

Krachtdieren laten deze krachten aan jou zien en vertellen dat ook jij deze krachten in je hebt en kunt 
gebruiken. Krachtdieren zijn er altijd zijn voor jou!  Ze kunnen je blij maken als je verdrietig bent of je je alleen 
voelt, ze kunnen  je helpen als je iets moeilijks moet doen,  maar ze zijn er ook als je iets al heel goed kunt.

Met behulp van een verhaal gaan we op speelse wijze op zoek. Eenmaal gevonden onderzoeken we samen 
waarom dit dier graag bij jou wil zijn. Als we dat allemaal weten gaan we van klei je eigen krachtdier maken.

Je krachtdier ontdekken is leuk, je krijgt er een vriendje bij! Kom jij ontdekken wie jouw krachtdier is?

Wanneer:  September of oktober
Waar:  Nader te bepalen
Voor wie:  11.00-12.30 voor kinderen van 5-6 jaar
  13.30-15.00 voor kinderen van 7-9 jaar
Kosten: 15 euro per kind
Aanmelden: info@judithenkindercoach.nl of 06-37450236

(na afloop is er ruimte voor ouders om de krachtdieren te bewonderen)
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