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Transformatiespel 
van intentie naar realiteit  

Bereik je gewenste doelen  

Bij het spelen van het Transformatiespel krijg je op een speelse manier diepgaand inzichten over 

hoe jij in het leven staat en wat jij kan doen om door jouw gestelde doelen te bereiken. Door naar 

ervaringen te kijken en hoe je daarop reageert, krijg je informatie over welke stappen je in het 

vervolg kan nemen of wat je wil veranderen in je leven. Het helpt je inzien hoe je het meeste uit je 

leven kan halen. Het is een bordspel met een dobbelsteen en diverse kaartjes dat je met andere 

speelt. Juist de lichtheid van het spelen van een spel samen met anderen en de diepgang van wat 

er in het spel gebeurt maakt het een onvergetelijke gebeurtenis dat kan leiden tot grote 

veranderingen in je leven. 

Inzicht in je krachten en wat je in de weg zit 
Door het spelen van Het Transformatiespel word je je meer 

bewust van je persoonlijke talenten en van wat je jezelf in de 

weg legt. Het is een krachtig interactief middel, dat een 

stimulerende, ondersteunende groepsverband biedt waarin 

openheid, samenwerking en delen wordt aangemoedigd en 

waarbij je altijd je eigen grenzen aangeeft. Het spel spiegelt je 

leven en geeft heldere terugkoppeling en inzichten die je kunnen 

helpen om: 

• Belangrijke persoonlijke kwesties op te helderen 

• Nieuwe activiteiten te ontplooien, nieuwe stappen te zetten 

• Nieuwe koersen te bepalen in het leven 

• Stresspatronen en non-productieve gewoonten te veranderen 

• Angsten te overkomen, meer zelfvertrouwen te krijgen 

• Nieuwe mogelijkheden te ontdekken, toe te laten en te verkennen  

• Conflicten met anderen uit te werken, relatieproblemen 

• Een groter emotioneel begrip te krijgen van jezelf en anderen 

• Transitie en verandering te hanteren, ook na scheiding of bij rouwverwerking 

• Om te gaan met ingrijpende gebeurtenissen als ziekte of baanverlies 

• Blokkades te verwijderen die spontaniteit, succes, creativiteit in de weg staan 
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Hoe werkt het spel 

De spelers kiezen ieder een speeldoel (waarover hieronder meer) en zijn om de beurt aan zet. Ze 

bewandelen ieder een eigen levenspad en spelen door vier niveaus: te beginnen op het fysieke 

niveau, hier gaat het o.a. om het lichaam, gezondheid het materiele, veiligheid. Daarna kom je op 

het emotionele niveau, waar het o.a. over machtsverhoudingen, gevoelens, relaties tussen 

personen. Daarna het mentale niveau, waar het o.a. gaat over onze patronen en conditioneringen 

en angsten en over waarden en waar we in geloven.  Als laatste kom je op het spirituele niveau 

waar het o.a. gaat over synergie, eenheid, vergeving en onvoorwaardelijke liefde en zingeving. 

Op je levenspad op het bord kom je van alles tegen: inzichten, belemmeringen gepaard of niet 

gepaard met pijn. Je kan in een depressie raken en komt daar weer uit, je 

krijgt ondersteuning van kwaliteiten, je wordt uitgedaagd je vrije wil en je 

intuïtie te gebruiken. 

Wat wil je uit je spel halen 
Voorafgaand aan het spel kiest iedere speler een speldoel. Dit vormt 

de basis voor ieders spel. Je kiest een specifieke situatie voor jezelf dat 

op dit moment in je leven speelt, iets wat je wil oplossen of versterken, of 

iets waarop je meer inzicht wil krijgen. Het moet specifiek zijn.  

Vaak is dit een levensvraag waar je inzicht in wil krijgen, maar het kan ook over het bereiken van 

de gewenste situatie gaan. Aan het begin wisselen de spelers de doelen met elkaar uit en 

besteden onder leiding van de spelleider aandacht aan een zo helder mogelijke formulering.  

De helderheid van de doelstelling bepaalt hoe helder de antwoorden uit het spel zijn. 

De rol van de spelleider 
De spelleider is er om de spelers door het spel te begeleiden, een veilige en goede sfeer te 

creeren, de focus houden zodat iedereen genoeg speeltijd heeft.  

De spelleider zorgt op een niet-opdringerige manier dat de spelers inzichten met elkaar delen. De 

spelleider heeft gevoel voor humor en lichtheid, is emotioneel gevoelig en heeft ervaring in het 

mensen helpen inzicht te krijgen in waar hun krachten liggen en hoe ze ‘zelf’ hun doelen kunnen 

bereiken. 
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Ik heb mijn opleiding voor begeleider van het transformatiespel in 
Findhorn, Schotland gedaan waar het spel is ontwikkeld in de 
beroemde sprirituele Findhorn community.  
Als communicatie specialist en talentencoach heb ik jarenlange 
ervaring in mensen hun verhaal te ontdekken en door het te delen met 
elkaar te verbinden. Mijn kracht is om mensen te helpen om bij hun 
innerlijke kern te komen. Wat drijft je nou echt. Het spel is voor mij een 
middel hier nog meer verdieping in te brengen.  

Programma’s 

Individueel  

Ochtend, middag of avond`in Amsterdam of gewenste locatie 

Je speelt met 2-4 spelers maximaal 3 uur en onderzoekt een uitdaging.  

Ieder heeft zijn of haar eigen doel. Je krijgt diepgaande inzicht in wat jouw krachten zijn en wat je 

belemmert om je doel te bereiken.  

Kosten zijn 45 euro per persoon excl. BTW met koffie en thee.  

Kijk op events naar de geplande data of stuur een email om een datum te plannen.  

Team 

Ochtend en middag of middag en avond in Amsterdam of gewenste locatie  

Je speelt met 2-6 persoonen met een gezamenlijk doel waar je ieder je eigen uitdaging in pakt.  

Je onderzoekt samen wat ieders krachten zijn, wat de belemmeringen zijn en hoe je gezamenlijk 

tot betere prestaties kan komen.  

80 euro per persoon excl. BTW met kleine lunch of eenvoudig dinner en koffie en thee. 

Stuur een email voor meer informatie of om een datum te plannen.  

Transformatie weekend 

Twee dagen en twee overnachtingen in het prachtige natuurgebied Het Drents Friese Wold. 

Je speelt met 2 - 4 personen. De focus ligt op helen en verdieping. Het spel wordt afgewisseld 

met natuurwandelingen, samen koken en meditaties.  

350 euro per persoon excl. BTW inclusief overnachting, koffie, thee, sap, snacks en maaltijden. 

Stuur een email voor meer informatie of om een datum te plannen.  
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