
Haarlem, Nicole van Olderen, medium en teacher, spirituele ontwikkeling en inzichten op je 

levenspad, juni 2016  

Speel het Transformatiespel bij mij thuis! 
 
Het Transformatiespel geeft inzichten en verdieping.  
 

Je begint het Spel met het formuleren van jouw vraag en dat is waar het om gaat, 
antwoord op jouw eigen vraag! Dus geen ja of nee vraag maar een “echte vraag” 
zoals….”Waarom maak ik steeds dezelfde patronen mee in mijn leven?” 
 
We hebben plek voor vier spelers, je kunt alleen inschrijven maar je kunt ook met een 
vriend of vriendin samen komen! 
Ik begeleid het Spel en help waar nodig om de vraag te verhelderen.  
 
Je kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden:  
Dinsdag 28 juni, dinsdag 5 juli, dinsdag 26 juli 
Ochtend: 10.00 – 13.00 uur. 
Middag: 14.30 – 17.30 uur. 
Kosten zijn € 35,- per persoon, incl. lekkernij, koffie en thee.  
Interesse? Bel Nicole van Olderen, 023- 5321009 of 06-41041509  

Of stuur een mail: nickysplace@gmail.com 
Cornelissteeg 4, 2011 EA Haarlem 
 
Samen met jullie gaan we dit onthullende spel ervaren.  
Heb je vragen en ben je op zoek naar inzichten over jezelf dan is dit de manier om 
dichter bij jezelf te komen. Onder mijn leiding werken aan je eigen antwoorden.  

 
Hoe gaat alles in zijn werk?  
Wat voor vraag kun je stellen? 
Eerst begroeten we elkaar en tijdens de koffie of thee bespreken we de vraag die ieder 
heeft geformuleerd. Daarbij kijk ik of de vraag duidelijk is en niet voor teveel andere 
interpretaties uitlegbaar is. Het formuleren van de vraag waarmee je het spel speelt is 
het begin van het spel. Voorbeeldvragen zoals:  

 Hoe kan ik beter in mijn kracht blijven op mijn werk?  
 Waarom maak ik steeds dezelfde patronen mee in mijn leven? 
 Hoe kan ik meer inzicht en rust krijgen in mijn relatie met mijn moeder? 
 Hoe kan ik meer tijd besteden aan mijn innerlijke ontwikkeling? 
 Hoe kan ik mijn grenzen beter aangeven op mijn werk, thuis, vriendschappen? 
 Hoe kan ik dichter bij mezelf blijven? 
 Hoe kan ik de blokkades in mijzelf loslaten die mijn plezier, creativiteit en 

harmonie in de weg staan? 
 
En dan gaan we het spel spelen 
Het spel is in vier vlakken verdeeld en iedere deelnemer speelt op zijn of haar eigen 
parcours. Het spel heeft geen wedstrijdelement dus je hebt geen haast om aan de finish 
te komen. Het spel bevat verschillende opdrachten die je per beurt kunt krijgen. Zo zijn 
er engelenkaartjes en inzichtkaarten met een opdracht, maar ook kun je een 
belemmering tegenkomen waarmee je dan de diepte van jezelf kunt betreden en een 
stukje zelfinzicht krijgt. Tijdens het spel ontvang je regelmatig (positieve) 
bewustzijnskaartjes met kernwoorden zoals: dans, actie, ontspanning, intensiteit, eerlijk 
zijn, transformatie, begrip, rust, ruimte, gemak, blijmoedigheid, fantasie, 
vasthoudendheid, verbintenis, tederheid, kracht enz. 
 
Doe je mee? 

Neem dan even de tijd om je vraag te formuleren en stuur mij een mail om jouw plek 
aan tafel te reserveren, mail: nickysplace@gmail.com 
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