Provocatief opvoeden? Don’t try this at home!
Een unieke oudervond voor gevorderde opvoeders
Opvoeden is dansen: volgen en leiden, meebewegen, elkaar aanvoelen en soms stevig op de tenen
staan. Het is een dans waarbij ouders leiden en kinderen volgen.
Meestal verloopt de dans uitstekend. De ouders genieten evenveel van het kind als het kind van de
ouders. Maar wanneer de spanning groter wordt en belangen, verlangens en verleidingen uiteen gaan
lopen, wordt het lastiger. Volgen en leiden kan dan knokken en lijden worden. Hoe blijf je ook dan
optimaal genieten van wat je niet even kunt opzij kunt zetten: je opvoedende taak? Dan hebben we het
over dansen voor gevorderde opvoeders!
Bij die dans laten we ons deze avond leiden door de passen van de provocatieve opvoeding.
De ouder is hierbij niet de softe verwenner of de boze boemens, maar de hofnar, die plezier maakt,
zegt wat anders onbesproken blijft en die ruimte schept door chaos te creëren. Zijn wijsheid schuilt in
ontregelende acties die de het kind dwingt zijn eigen orde te scheppen. Als ouder daag je je kind uit,
zet hem op het verkeerde been en dwingt hem daarmee zijn eigen problemen aan te pakken. Maakt het
kind een chaos van zijn leven? Maak de chaos nog groter tot de hij zijn eigen orde gaat scheppen. De
beste manier om een ezel vooruit te krijgen is tenslotte hem aan zijn staart te trekken. En doe jij terwijl
je achterover zit te genieten.
Het kind? Dat valt van de ene verbazing in de andere, lacht, krijgt spiegels voorgehouden en realiseert
zich dat wanneer er iemand verantwoordelijk is voor zijn leven, hij het zelf is. Tegelijkertijd ervaart hij
ongemak van gedrag waarmee hij anderen of zichzelf in de weg zit. En dat is maar goed ook: ongemak
is ten slotte een voorwaarde om tot werkelijke gedragsverandering te komen.
Dansles voor gevorderden is een spetterende avond waarop ouders
lachend de confrontatie met hun eigen krachten en tekortkomingen
aangaan.
Hij wordt verzorgd door Jan Ruigrok die een warm hart voor kinderen
en jongeren koppelt aan zijn Rotterdamse wortels. Vanuit zijn
bedrijven Rigardus en ECHO leidt hij u naar waar het werkelijk om
gaat: opvoeden vanuit Liefde en plezier en daar samen volop van
genieten.

Interesse?
Surf naar Rigardus, neem contact op met: jan@rigardus.nl of bel 06 225 225 65.

