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Ja, dat kan!
Stoppen met agressief gedrag in de klas. Is dat mogelijk?
Zonder angst de nacht door? Laat het voor je kind geen droom blijven!
Dat zijn maar twee voorbeelden van vragen die je als ouder zo graag wilt oplossen. Wat
heerlijk, he? Want Ja dat kan! Op een kindvriendelijke, heldere en eenvoudige manier.
Fijn dat je hebt volgehouden al die weken. Wij vragen aandacht voor die dingen waar veel kinderen
last van hebben en waar je als ouder graag iets aan wilt doen! Natuurlijk, kinderen groeien nou
eenmaal op door te vallen en weer op te staan. Toch zijn er hobbels die veel effect hebben op hun
leven. Waar komen die angstdromen of die faalangst vandaan? Waarom is mijn kind een huilbaby?
Soms is een kind nog te jong om simpelweg te zeggen wat er aan de hand is. Hoe krijg je de oorzaak
duidelijk? Diana van Beaumont heeft een methode ontwikkeld om het kind aan het woord te laten.
Deze aanpak heet de Luisterkind Methode. Want dat is precies wat het is: luisteren naar… en in
gesprek gaan met het kind.
Hoe werkt het? Op telepathische wijze – via energie – stemt Diana zich af op een kind of jongere en
voert een gesprek op afstand. Samen gaan ze op zoek naar de oorzaak en dat brengt vaak direct de
oplossing. Dat lijkt misschien zweverig, maar dat is het zeker niet. Het is gewoon aan te leren. Vanuit
kwaliteiten die in ieder mens aanwezig zijn. Het is een vaardigheid die in de loop van de jaren bij veel
mensen is vervaagd, maar die opnieuw te ontwikkelen is. In Nederland, België en Frankrijk zijn sinds
enkele jaren ca. 300 Luisterkindwerkers actief, opgeleid door Diana van Beaumont.
De schakel tussen ouder en kind
Ieder mens heeft zelf de antwoorden op persoonlijke vragen in zich. De antwoorden worden door de
Luisterkindwerker op een heldere manier verwoord en op papier gezet. Het kind hoeft niet fysiek in
dezelfde ruimte aanwezig te zijn. Nee, hij of zij speelt, eet, slaapt, doet wat het altijd doet. Zo’n
afstemming geeft een veilig en goed gevoel. Niemand hoeft ‘met de billen bloot’. Belangrijk is dat het
effect van de afstemming veel diepgaander is dan bij live-contact. En… er is alle tijd voor een gesprek.
We kiezen voor een toegankelijke manier: Aanvraag en rapportage gaan via de mail. Ook aanvragen
uit buitenland zijn geen uitzondering. Kortom: we vormen een schakel die inzicht en oplossingen
brengt voor ouder en kind.
Voor iedereen!
De Luisterkindmethode werkt voor iedereen, van pasgeboren baby, peuter, kleuter tot tiener en puber.
Iedere reden is een reden om je als ouder verder te verdiepen in de problemen en oplossingen van je
kind.
Diana van Beaumont schreef verschillende boeken over haar werkwijze en laat op haar website
ouders aan het woord die een Luisterkind-afstemming aangevraagd hebben. Haar drijfveer?
“Ik wil mensen graag op een fijne, zachte en efficiënte manier hun geluk weer teruggeven.”
http://www.dianavanbeaumont.nl/ja-dat-kan/
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