
Workshops: Thema’s voor ouders
• Open en transparant communiceren: 

je eigen gevoel laten zien!
• Hoe blijf je doen wat je hart je ingeeft en blijf je daaraan 

trouw in een maatschappij die veel van je verwacht?
• Hoe blijf je uit de strijd en kom je in je kracht binnen 

de opvoeding?
• Hoe ga je om met afspraken in het gezin, 

bijvoorbeeld rond het eten?
• Wat kunnen we leren van vorige generaties?
• Wat kunnen we leren van andere culturen?

Lezing – Inspiratieavond - Workshops
• Wil jij een open contact met je kinderen?
• Wil je leren jezelf te begrenzen? Zodat je ook de ander 

een grens kunt geven!
• Wil jij je hart volgen? Zodat je niet in de verwachting van 

de maatschappij meegaat!
• Wil jij vanuit je kracht en niet vanuit macht leren 

communiceren?
• Wil jij voldoening krijgen uit je dagelijks leven en 

bewuster met je eetpatroon omgaan?
• Wil je inzicht krijgen in jezelf en de vorige generatie?
• Wil jij leren van andere culturen om open te staan voor 

een natuurlijke manier van leven?
Dan zijn deze lezing en workshops iets voor jou!

Ouderschap vanuit je Hart
de kracht van het gewone leven



• dat je bewuster wordt hoe open je bent, en je leert hoe je dat nog meer zou kunnen 
toepassen;

• je krijgt inzicht in jezelf te begrenzen, en hoe je de ander een grens geeft;
• je staat stil in hoeverre jij je hart volgt zonder in de verwachting van de maatschappij 

mee te gaan;
• je kijkt naar je eigen handelen, doe je dat vanuit kracht of vanuit macht;
• je bent je bewust of je voldoening uit je dagelijks leven haalt en je bent bewuster van 

je eetpatroon;
• je krijgt inzicht in jezelf en wat je kunt leren van de vorige generatie;
• dat je voor andere culturen open staat, voor een natuurlijke manier van leven;

Onze lezing of workshop levert je op

Waarom willen wij een bijdrage leveren met ons aanbod?
Sinds wij in de zomer van 2019 met een gezinshuis zijn gestart, 
willen we ook ouders ondersteunen om meer vanuit hun hart te 
leven. Zodat ze meer voldoening halen uit de kracht van het 
gewone leven. Met name Erna ziet in haar praktijk de worsteling die veel mensen hebben 
met deze thema`s.  Als je hiervoor aandacht krijgt, zal het je veel opleveren, ook in je 
opvoeding met je kinderen. Na de zomer is er de gelegenheid om een langduriger traject 
te volgen. Voor meer informatie kun je bellen of mailen voor een uitgebreide beschrijving.
www.gezinshuisheelnatuurlijk.nl - info@gezinshuisheelnatuulijk.nl - 0657638043

Locatie: d‘Ald Skoalle, Goudsjeblomstrjitte 2, Easterlittens
Lezingen: 30 januari, 16 april, 24 september en 

26 november 2020
Workshops: 13 februari,12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni, 

10 september, 8 oktober en 12 november 2020
Aanvang: 19.30- 21.30 (zaal open 19.15)
Kosten: lezing: € 5,00 workshop € 10,00

Wim heeft zich laten inspireren en de verbinding gemaakt hoe in 
verschillende culturen landbouw, natuur, energie en voeding 
samenhangen en dit in de praktijk gebracht. Het gezinshuis verbindt 
ons samen om al deze thema`s in het dagelijks leven te brengen. 
Erna brengt zichzelf en anderen in contact met hoofd en hart op 
een creatieve, laagdrempelige wijze. Ze heeft veel ervaring met 
begeleiding van ouders en kinderen in een natuurlijke omgang 
met elkaar. De kracht van het gewone leven staat daarin centraal.


