Speelwijzer

De redactie van INzicht test met het Speelwijzerteam, onder leiding van Freek Dirkx,
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Raoul Timmermans
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wezen die zorgen voor mijn welbevinden? Welke talen-

ten zet ik met name in bij contacten met de wereld om
mij heen?
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disch en goed begeleid door Jacqueline: een begeleid-
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mijzelf dat het soms lastig is om me helemaal te geven
aan een spel omdat de regels voor mij te beperkend

zijn of dat je een bepaalde methodiek dient te doorlo-

krijgt krijg je klachten of andere problemen (bijvoor-

pen om tot het resultaat van het spel te komen.

Het effect zat in de staart: ik had uiteindelijk 12 kaar-

spel. We maakten een keuze aan rollen om erachter te

beeld chaos).

ten met beroepen erop. Daar legde ik de laatste set

Daarvan was hier geen sprake; het is een zeer creatief
komen hoe onze levensboom ingevuld wordt. En dat

voelt en die zich snel kan inleven in de ander. Ook een
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Bijvoorbeeld als een van de beelden die bij mij naar

bij ons passen en deze vervolgens een plaats op de

het verleden weinig aandacht gegeven. Daardoor had

daarna een serie van bijvoeglijke naamwoorden erbij

begeleider die goed onderlegd is en uitgerust met een
oproept voor verdere verkenningen op een bepaald

thema.

Dit gaf een enorme verdieping.

voren kwam was de Bestuurder. Dit archetype heb ik in

Het resultaat is een levensboom vol met talenten waar

ik regelmatig chaos.

En ik mag er mee aan de slag, verder op mijn eigen

met het inzicht ‘gewoon’ mijn bestuurder meer in te

ik trots naar kijk: ik ben het zelf! Ik!
levenspad.
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Nu verlang ik naar meer structuur. Ik voelde blijheid
kunnen zetten.

N L P :

b e ï n v l o e d i n g

o f

m a n i p u l a t i e ?

was op zich al erg leuk op te doen. Want uit een pak-

ket rollen mag je zelf een selectie maken van rollen die

boom geven. En het allermooist vond ik toch wel dat je
gaat plaatsen; artiest werd eerlijke artiest, geldwisse-

laar werd integere geldwisselaar, enzovoort. Dit maakte
van de levensboom waar alle rollen een plaats hadden

gekregen een levende boom. De mogelijkheden van
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vervolg Speelwijzer
deze aanvullingen hebben mij heel sterk geïnspireerd.

weet nu wat mijn lotsbestemming is en hoe ik die kan

doen met bijvoorbeeld bedrijven, groepen medewer-

moet inzetten en welke ik beter kan afzwakken. Ik wil

Zou ik dit wel willen gebruiken? Jazeker! Om dit te

kers, projectteams, zou een geweldige toevoeging

betekenen aan mijn instrumentarium. Op de dag zelf

gaf de cursusleidster Jacqueline de Weerd aan dat ze

dit spel nog niet uit wilde brengen omdat het nog niet
af zou zijn. Jacqueline heeft gedurende de hele dag

blijkgegeven van een grote kennis van zaken, en veel

achtergrondkennis over wat ze presenteerde. Ik hoop

bereiken. Het is mij duidelijk welke archetypen ik meer

Jacqueline hartelijk bedanken voor deze boeiende dag.

Ik zou het van harte toejuichen als het spel verder ont-

wikkeld wordt tot een bordspelvorm zodat meer men-

sen hun voordeel met dit Spiegelspel kunnen doen.

Voor meer info en contact Speelwijzerteam:
Freek Dirkx

dat ze het spel snel op de markt zal brengen om zo het

info@workbalance.nl

spel in de praktijk zich verder te laten ontwikkelen.

inzicht@nvnlp.nl

En hoe heeft het doorgewerkt? Wat mij het sterkste is

bijgebleven is het onderste gedeelte van de levens-

boom. Ik merkte dat ik al lange tijd een aantal ele-

mentaire rollen ("de stam van de boom") verwaarloosde en daarvan ben ik mij nu veel beter bewust. Het
maakt ook duidelijk hoezeer deze rol, de gediscipli-

neerde sporter, mij helpt om de overige rollen uit de

levensboom goed te vervullen. Deze hele dag heeft mij

waardevolle inzichten gegeven over hoe al deze bron-

nen in mijzelf in elkaar grijpen. En daarvoor ben ik het
Spiegelspel en Jacqueline dankbaar. Hopelijk komt het
spel snel uit, ik zou het zeker aanschaffen.

Vera Liebrand

Allereerst een compliment voor de entourage: het zag

er allemaal prachtig uit en ik voelde me daardoor ook

echt welkom. Er is veel aandacht aan de sfeer besteed
en dat is belangrijk: alleen in de juiste sfeer kun je dit
soort spelen uitdiepen.

De levensboom was een leuke opdracht: dit was het

Freek Dirkx
Voor meer info Spiegelspel:

Jacqueline de Weerd

aspect van het spel waarbij ik inzicht kreeg in hoe ik

www.zoekenderwijs.nl

functioneer. Hierdoor werd duidelijk waar mijn hogere

doelen liggen.

Al met al een mooi spel maar het vraagt nog wat meer

structuur en een betere bewaking van de tijd. Ik zie

mij hier wel mee werken in de praktijk, vooral met de
levensboom, dat trok mij het meest. Veel succes en

bedankt voor de enerverende dag.

Freek Dirkx

Ook in onze sessie lukte het uitstekend om, dankzij de

deskundige leiding van Jacqueline, inzicht te krijgen in

wat ons beweegt. Tijdens het spelen werd mij lang-

zaam duidelijk hoe bepalend deze oerbeelden zijn voor
mijn dagelijks leven. Aan het einde van deze inspire-

rende dag lag er een Levensboom voor me met beken-

de maar ook heel verrassende aspecten van mijn

bestaan. Er tekende zich een duidelijk patroon af. Ik
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