
Valentijns: een dag om van jezelf te houden
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Oefening:
 
Stel je eens een boom voor.
Eerst nog klein, schuilend onder andere bomen in het bos voor bescherming.
Maar met de tijd groeien de ringen en wordt de stam dikker. De boom krijgt langere
takken waar steeds meer bladeren uit komen groeien. Hoe groter de boom wordt, hoe
meer het in contact komt met ander leven uit het bos. Er zijn insecten die van de
blaadjes willen eten, vogels en eekhoorns die tussen de takken willen wonen. De regen
en zon geven het kracht, terwijl sneeuw en wind aan de boom trekken en zwaar maken. 
 
Doe je ogen dicht… en bedenk dat jij deze boom bent:
 
- Wortels slaan diep de grond in en je stam is dik. Ga maar staan, en laat jouw benen de
sterke wortels en stam van de boom worden. Zink je voeten in de grond en voel hoe
stevig je staat. Kun je jou zomaar omver duwen denk je?
 
- Welke dieren mogen bij jou komen wonen? Zou je zomaar iedereen toe laten?  Waarom
wel / waarom niet? Hoe maak je een keuze?
 
- Regen en zon voeden de boom, terwijl sneeuw en wind het de boom juist zwaar
maken. Toch heeft de boom alle elementen nodig om te groeien en sterk te worden. Net
zoals blijdschap en verdriet, of bijvoorbeeld spanning en moed bij elkaar horen. Waarom
denk je dat dat is? Kan jij nog meer gevoelens benoemen die bij elkaar horen?
 
- Verdiepingsvraag: 
Voel je wel eens dat sommige mensen je heel veel kracht geven, maar sommige mensen
jouw kracht juist ontnemen? Kun je een voorbeeld noemen? Hoe kun je jezelf daartegen
beschermen? Wat doe je als iemand toch doorgaat? 

 
Opdrachten:
 
1. Op het tweede blad is een tekening te vinden. Onder de tekening mag je drie redenen
opschrijven waarom jij van jezelf houdt. Houd je niet in, het is goed om de grootste liefde
eerst voor jezelf te bewaren. Enkel dan weet je wat je weg kunt geven, als iemand anders
een stukje van jou vraagt.
2. Net zoals alles dat leeft een verhaal heeft, heb jij dat ook: het verhaal van jou!
Het verhaal kan veranderen, met zowel blije momenten als misschien verdrietige
momenten. Maar weet je wat nou zo fijn is? Enkel jij beslist hoe dat verhaal eruit komt te
zien. Jij kiest met wie je lacht, jij kiest bij wie je troost zoekt. Jij kiest wie jouw vriendjes zijn,
jij kiest hoe anderen met jou om mogen gaan en jij kiest hoe je reageert op situaties.
Achter de tekening zit nog een derde blaadje. Hier kun je opschrijven wat op dit moment
het verhaal van jou is. Ben je blij met jouw verhaal? Of vind je dat jouw verhaal anders
zou moeten zijn? Kun je vertellen waarom?
 
Tijdens het maken van de kleurplaat, kun je al goed nadenken over dat verhaal van jou.
 
En onthoud, het is jouw verhaal, schrijf het voor jezelf en wees er trots op!
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Ik hou van mijzelf omdat:

Ik sta sterk als een boom!
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Het verhaal van mij...
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