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Liefdestalen	  en	  leren/motiveren	  

Wanneer  kinderen  een  lege  liefdestank  hebben,  zullen  zij  nooit  laten  zien  wat  zij  in  huis  
hebben.  Pas  de  liefdestalen  dus  heel  veel  toe!  

Voor  emotionele  volwassenheid  is  overladen  worden  met  liefde  noodzakelijk.    
Hoe  emotioneel  volwassener  kinderen  zijn,  des  te  beter  zijn  ze  in  staat  om  te  leren.      

Na  aangeboren  talenten,  zijn  ouders  de  meest  belangrijke  factor  die  bepaalt  hoe  goed  een  kind  
leert,  maar  hoe  kun  je  je  kind  stimuleren?  
-‐Doe  observaties  (waar  spelen  ze  mee,  welke  vragen  stellen  ze,  etc.)  
-‐Moedig  je  kind  aan  hun  belangstelling  verder  uit  te  diepen  

Wat  kun  je  doen  om  meteen  te  beginnen  met  het  stimuleren  van  je  kind?  
-‐Spreek  hun  primaire	  liefdestaal  
-‐Spreek  in  het  bijzonder  hun  primaire  liefdestaal  wanneer  ze  het  huis  verlaten  en  wanneer  ze 
  weer  thuiskomen.      
-‐Leg  hun  ontbijtspullen  ’s  morgens  klaar  uit  dienstbaarheid  
-‐Geef  je  kind  een  speciale  plek  voor  zijn  schooltas,  lunchbox,  jas  en  schoenen  (uit 
  dienstbaarheid),  maar  nog  beter:  bied  aan  om  dit  voor  ze  te  doen!    
-‐Prik  een  tijdstip  om  samen  ontspannen  iets  te  eten  en  te  drinken  en  klets  over  de  dag  om  de 
  taal  tijd	  &	  aandacht  te  spreken  
-‐Zeg  ‘ik  houd  van  je’  als  ze  de  deur  uitgaan  en  ‘Ik  ben  blij  dat  je  weer  thuis  bent’  wanneer  ze 
  thuiskomen  om  zo  de  taal  positieve	  woorden  te  spreken.    
-‐Geef  ze  knuffels  en  kusjes  voordat  ze  naar  school  gaan  en  begroet  ze  met  affectie  wanneer  ze 
  thuiskomen  om  zo  de  taal  lichamelijke	  aanraking  te  spreken.    

De  ouder-‐kind  relatie  is  de  basis  voor  het  zelfvertrouwen  van  je  kind,  dus  investeer  daar  zoveel  
mogelijk  in.  Kinderen  met  veel  zelfvertrouwen  geloven  genoeg  in  zichzelf  om  nieuwe  dingen  te  
proberen  en  meer  te  leren!  


