
 

Hoe voed je een draakje op? 
Vraag jij je wel eens af:  

 “Waarom werkt een gewone opvoeding niet bij mijn kind?” 

Dat is niet gek!  

Het ligt niet aan jou.  

En je hebt ook geen vervelend kind. 

 

Een temperamentvol kind opvoeden is echt anders. 

Het vraagt om een speciale aanpak.  

En die is gewoon te leren. 

Ik heb daar al vele ouders bij geholpen. En ik help jou ook graag. 

Dat kan nu ook via mijn online programma. 

 

Via mijn model van het Elfje en het Draakje 

Leer ik je in 8 stappen: 

1) OP WELKE  MANIER jouw kind gevoelig en wilskrachtig is. 
2) De kwetsbare kant van je kind zien en begrijpen 
3) Op welk moment en HOE en je moet ingrijpen of opvoeden.  

(En wanneer juist niet!) 
4) Hoe je de dynamiek bij jullie thuis verbetert. 
5) Wat jouw kind elke keer weer triggert.   

En wat het dan nodig om met jou te willen samenwerken. 
6) Lastige opvoedsituaties analyseren. 
7) Met welke twee magische teugels je het draakje kunt besturen. 
8) Effectief  communiceren en begrenzen. 

 
 Het RESULTAAT: 

 Minder strijd met je kind 
 Een coöperatiever kind 
 Je kind luistert beter. 
 Minder emotionele uitbarstingen. 



 

 Meer harmonie in huis 
 Niet langer op eieren hoeven lopen 
 Je begrijpt je kind én jezelf beter. 
 De band met je kind verbetert! 
 En jij krijgt meer vertrouwen in jezelf als opvoeder. 

 

Waarom je deze training niet wil missen: 

 Eenvoudig inzicht in je kind via mijn model Elf en Draak. 
 Een in de praktijk bewezen stap-voor-stap methode 
 Die al vele ouders heeft geholpen. 
 Op elk gewenst moment te starten 
 In je eigen tijd en tempo te doorlopen. 
 Leren via video’s, luisterbestanden en werkbladen. 
 2 sessies privé-coaching van een half uur (online) 
 Toegang tot een veilige Facebook community van ouders net als jij. 
 Gelegenheid om vragen te stellen in deze besloten FB groep. 

 

Maar de allerbelangrijkste reden: 

Jij wil een goede band ontwikkelen met je kind. 

Je wil genieten van je kind en van het ouderschap. 

Je wil dat je kind uitgroeit tot een prachtig, evenwichtig mens. 

 

Ga daar voor! 

 

Lancering 

Op 21 december 2020 lanceer ik dit online opvoedprogramma  met een leuke 
korting voor mijn nieuwsbrieflezers. 

 

Wil jij binnenkort een voorproefje? 

Abonneer je dan op mijn nieuwsbrief via www.zacht-en-kracht.nl/academie 


