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Pet ra Verhoef

Energetisch therapeute

Petra begeleidt volwas-

senen en kinderen in hun

persoonlijke ontwikkeling.

In deze column richt ze zich

specifîek op kinderen.

Meer informatie:

www.sammacentrum.n

Paravisie

Waar ikje dit keer iets over wil vertellen,

is het feit dat intuïtieve kinderen heel

perfectionistisch kunnen zijn, alles goed

willen doen en daaraan gekoppeld last hebben van

faalangst. Ik geloof dat dit deels voortkomt uit het

gegeven dat deze kinderen vaak beelddenkers zijn

en een heel helder beeld hebben van hoe iets eruit

kan zien. Daarnaast voelen ze ook precies aan hoe

de omgeving vindt dat iets hoort te zijn of dient te

gebeuren. Je ziet dan dat de kinderen een aantal keren

proberen om aan dit ideaalbeeld te voldoen, maar dat

dat in hun beleving niet lukt. Het gevolg is dat ze het

opgeven en er maar helemaal niet meer aan begin-

nen. Zo ook Tom, de achtjarige zoon van Tanja. Tanja

vertelde mij door de telefoon dat Tom nogal apathisch

was, niks ondernam en het liefste de hele tijd op de

bank voor de televisie hing. Tanja maakte zich zorgen.

Ze zag dat Tom hierdoor niet lekker in zijn vel zat en

eigenlijk steeds gefrustreerder en bozer werd. Tanja

vroegmij om hulp. Ik besloot om bij Tom de kracht
cl'

van een verhaal te gebruiken. Ik had het gevoel dat

dat voor Tom veel duidelijk zou maken. Nadat ik Tanja

en Tom had verwelkomd in mijn praktijk en ze rustig

zaten, vertelde ik dit aan Tom. Hij keek verbaasd, maar

ook nieuwsgierig.

KRACHT VAN EEN VERHAAL
Ik begon mijn verhaal over het land Bongaland waar

een prinsje woonde. Tom mocht de naam bedenken.

Na overleg met zijn moeder werd het 'Piet'. Ik vertelde

verder. Prinsje Piet groeide op err werd op een dag ko-

ning. Zijn onderdanen vroegen wat hij het aIlerbelang-

rijkste vond. Koning Piet antwoordde dat hij wilde dat

wát hij ook besliste, het voor iedereen het juiste besluit

zou zijn. Daar waren de onderdanen heel blij mee. Wat

een goede koning, die het beste wilde voor iedereen!

Na een jaar werd duidelijk dat de huizen van het land

een opknapbeurt nodig hadden. Koning Piet vroeg

zijn adviseurs om raad. Maar die kwamen er niet uit

wat de beste oplossing zou zijn. De huizen opnieuw

bouwen of renoveren? En dus deed koning Piet niets.

De toestand van de huizen werd steeds slechter en het

aanvankelijke enthousiasme van zijn onderdanen werd

steeds minder. Natuurlijk werd koning Piet daar erg

verdrietig van. Toen hij daar op een dag heel treurig

over na zat te denken, verscheen er een tovenaar. Die

vertelde de koning dat hij toch echt een beslissing

moest gaan neme'n. Want anders stortten alle huizen

in. De tovenaar voegde eraan toe dat het soms zo is

dat je gewoon moet kiezen op basis van wat je op dat

moment het beste lijkt. Misschien krijg je er later best

nog wel een keer spijt van, maar je weet dat je op dat

moment het best mogelijke besluit hebt genomen.

En dat hielp de koning om de knoop door te hakken.

De huizen werden gerestaureerd en de onderdanen

mochten zelf de kleur voor hun kozijnen kiezen. De

onderdanen waren hier heel blij mee. Toen koning Piet

daarna in zijn koets door de straten van Bongaland

reed, stonden al zijn onderdanen langs de kant van de

weg, bij hun prachtig opgeknapte huizen en juichten

voor hun koning.

KONING PIET
Tom had ademloos naar het verhaal geluisterd. Ook

zijn moeder was er stil van geworden. Ze bekende dat

zij wel van het verhaal kon leren, omdat ook zij vaak

de neiging had om besluiten uit te stellen. Allebei

maakten ze een prachtige tekening van koning Piet,

die met zijn koets door de straten reed. Tom schreef er

in kleurige letters een heleboel keer 'lang leve koning

Piet' bij. Toen ik Tanja een paar weken later sprak,

vertelde ze dat er veel veranderd was. Tom was veel

actiever geworden en durfde veel meer. Zo had hij

voor het eerst van Lego iets helemaal zelf gebouwd,

zonder een bestaand voorbeeld te volgen. Moeder en

zoon hadden er samen een geheimpje van gemaakt,

want steeds als hij iets ondernam, prees zijn moeder

hem met de woorden 'goed gedaan, koning Piet'.

Mocht jij ook een kind hebben dat moeite heeft om

besluiten te nemen, voel je dan vrij om koning Piet in

te zetteril •
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