Play your colours!

Ontdek via verschillende gekleurde wandelroutes jouw regenboog.
Aan het einde van de regenboog vind je een schatkist vol goud.
En het goud... dat ben je zelf!
Als avonturier ga je al spelend op ontdekkingsreis om allerlei
schatten (waarden) te ontdekken. Je ontdekt wie jij werkelijk bent,
met al jouw kleuren en al jouw schatten om je eigen schatkist
mee te vullen. Je ontdekt ook wie de ander is die je onderweg
tegenkomt. Een goed gevulde eigen schatkist zorgt ervoor dat
je jouw levenspad vanuit liefde, kracht en zelfvertrouwen kan
bewandelen, in een liefdevolle verbinding met jezelf,
de ander en je omgeving.

Play your colours is een bewustzijnsspel
voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar
en is bedoeld voor iedereen die met kinderen
in deze leeftijdscategorie werkt of omgaat.

Het spel heeft als doel (zelf) acceptatie, (zelf) bewust zijn,
(zelf) vertrouwen, (zelf) liefde. Wat voor gelijkwaardige
verbindingen zorgt.
Het spel wordt aangeboden met een workshop omdat het van
belang is de achtergrondinformatie van het gedachtengoed te
voelen, zodat de essentie niet gemist wordt; voor nog meer magie!
Tijdens deze workshop laten we je kennis maken met de diepere
betekenis en tools om kinderen te begeleiden tijdens
play your colours, om zo meer bewustwording te activeren.
Het spel is onderdeel van het materiaal van Kleuren-Wijs
en ondersteunt, verdiept en verbreedt de reeds aanwezige
lesmethodes. Het kan toegepast worden in combinatie met
weerbaarheidstechnieken, faalangsttrainingen, sociale
vaardigheidstrainingen, dramalessen, mentorlessen, etc.

Kleuren-Wijs is een gedachtengoed dat handen en voeten
geeft aan essentiële levenslessen en wijsheden om je hart
te bevrijden, je eigen kleuren (waarden) te herinneren en te
durven leven, zodat je echte voelbare veranderingen kunt
bewerkstelligen. Op dat moment zullen je eigen kleuren gaan
stralen zonder er moeite voor hoeven te doen.
Kleuren-Wijs biedt:
Workshops voor leerkrachten, ouders en begeleiders
Een sociaal verbindingsprogramma
Playshops voor klassen/groepen
Training voor professionals
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