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Weet je nog hoe het was als kind?  Al die fantastische dingen die je deed?
Fietsen met losse handen. Onder de sproeier door rennen. Hutten en tenten
bouwen en met je vlot varen op een meer. Koekjes bakken. Spulletjes verkopen
op een kleedje aan de straat. Skippyballen en trampolinespringen, het liefst
tegelijkertijd. Verhalen verzinnen en attributen maken. Dat waren de tijden! 

Waar is die tijd gebleven? 
Waar is die energie gebleven? 
Waarom speel je niet meer als volwassene?

Waarom denk je zo snel ‘dat komt morgen wel...’ en gaat dan door met waar je
mee bezig was? Ik kan je excuses al bijna horen. Daar kom ik later zeker op
terug. Maar voordat ik dat doe wil ik iets met je delen. Want het is niet alleen
‘goed’ of ‘leuk’ om te spelen. Het is essentieel! 

Spelen verwijdert grenzen en beperkende overtuigingen.
Maakt een einde aan angst, twijfel en onzekerheid. 
Spelen is de ingang naar jouw eigenheid. 
Speel daarom alsof je leven er vanaf hangt. 
Dat doet het namelijk ook! 

Laten we dieper ingaan op enkele vragen die bij veel mensen voorbijkomen
wanneer het over spelen gaat:
1. Wat is spelen en wat zijn de voordelen ervan?
2. Wat heeft spelen met flow te maken?
3. Is er verschil tussen spelen en spel?
4. Waarom stoppen mensen met spelen?
5. Waarom mag je weer gaan spelen?
6. Waarom is spelen niet alleen voor kinderen?
7. Waarom zouden we spelen serieus mogen nemen?
8. Wat is serieus play?
9. Hoe maak je tijd en ruimte voor spelen?
10. Wat zijn de vijf beste speeltips?
11. Hoe verwelkom je spelen in je leven?
Ik sluit dit ebook af met vertellen waarom spelen belangrijk is voor mij en hoe
mijn opleidingen aan dit gedachtengoed bijdragen.

SPEEL ALSOF JE LEVEN ERVAN AF HANGT



Spelen kwam als kind automatisch, het ging vanzelf wanneer je je nieuwsgierig
overgaf aan een wereld vol ervaringen, opwinding, mysterie, avontuur en
verwondering. De wereld was een fantastische plek waarin alles mogelijk was,
de dagen leken eindeloos en je kon verdwalen in het moment. Ondergedompeld
in je bezigheid. Een leven vol lef, lol en liefde. De wereld ontdekken was
fantastisch!

Spelen is een mindset die ons aanmoedigt om te ontdekken, te experimenteren
en onze nieuwsgierigheid te volgen. Zoals Bernard de Kowen het zei in een
artikel uit 2017 "Het is gewoon te divers, te eigenzinnig, te persoonlijk en
diepgaand om zich te laten vangen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het
beste wat we kunnen doen is het beschrijven van ervaringen, momenten in ons
leven die, achteraf gezien, in ieder geval onbetwistbaar, onmiskenbaar,
overweldigend speels bleken te zijn."

Als je mij vraagt wat spelen is dan kan ik het niet anders omschrijven dan dat
het een ervaring is. Een beleving die van binnenuit intrigeert. Spelen is daarmee
net zo goed een bezigheid als een manier van zijn. Je kunt 'speels' zijn zonder
dat je daadwerkelijk iets doet, Je herkent dit vaak in de ondeugende blik van
mensen die lijken te wachten tot er 'iets' gebeurt zonder dat ze weten waar ze
op wachten. Maar zodra het er is grijnzen ze van oor tot oor. 

Spelen is iets wat we vaak achteraf kunnen duiden, maar veelal niet iets wat we
vooraf 'besluiten te doen'.  Wie hoort kinderen ooit zeggen; "ik ga spelen?" De
meesten zullen eerder zeggen: "ik ga naar het veldje" of "Ik ga wat in het
schuurtje doen". Soms wordt er wel gezegd 'ik ga bij dat vriendje spelen' maar
dan wordt er eerder naar het desbetreffende kind verwezen dan naar hetgeen
dat in de komende uren plaatsvindt. 

Spelen is dan ook in de eerste plaats ‘een activiteit met plezier als hoogste doel’
waarvan je achteraf blij bent dat je jezelf deze ervaring hebt gegund, zoals
Lenore Terr - auteur van het boek Beyond love and work: why adults need to
play - dat zo mooi benoemd.

WAT IS SPELEN EN WAT ZIJN DE VOORDELEN ERVAN?



Kun je je nog herinneren hoe het was om als kind ergens lange tijd gemotiveerd
mee bezig te zijn? Waarschijnlijk zat je niet al die tijd met een gelukzalige
glimlach op jouw gezicht. Mogelijk voelde je eerder een mengeling van frustratie,
moed, dankbaarheid, verbijstering, trots en hoop. In spel lijken alle emoties er
simpelweg te mogen zijn. Ze worden niet gelabeld, gedefinieerd of zo snel
mogelijk weggehaald. Deze gevoelens waren er én je speelde door.

Spelen is dus opgaan in wat er gebeurt en emoties gebruiken om je handelen
erop aan te passen. Zodat je weer een stap verder kunt. En dát doen, ongeacht
de veelheid aan emoties die het oproept, dat is geluk. Geluk is dus geen 'doel',
niet iets dat je 'nastreeft', niet een 'emotie' die je door iets specifieks te doen of
te laten kunt ervaren. Het is wat we voelen als álles er mag zijn. Als wij er
mogen zijn en we dus ongelimiteerd kunnen opgaan in wat we doen.

De Amerikaans-Hongaarse onderzoekspsycholoog Mihaly Csikszentmihalyi
komt tot een vergelijkbare conclusie. Hij beschrijft een staat van geluk en
voldoening, waarin je volledig opgaat in de ‘stroom’ van de activiteit. Wat hij
beschrijft als zijn flow-theorie, is exact wat we voelen als we opgaan in het
spelen. Onze menselijke aard is explorerend en ontwikkelingsgericht. 

Oftewel: wanneer je niets in de weg legt dan stroomt het vanzelf. 
Je bent daar waar je thuis bent. Je bent in flow.

WAT HEEFT SPELEN MET FLOW TE MAKEN?



Oefening: wat is jouw naam?

Aangenaam! Mijn naam is verlangen. Verlangen naar verbinding. Verlangen naar
ontwikkeling. Verlangen naar succes. Naar geluk. Verlangen naar lol, plezier en
uitspattingen. Verlangen naar alles wat is. En alles wat nog zou kunnen zijn.
Verlangen naar de lucht van vrijheid. Naar het vuur dat in me brandt. Maar
vooral verlangen naar verlangen omdat dát me in beweging brengt.

Wat is jouw naam? Ontdek de naam van jouw speelsheid, de naam die alles in
beweging zet. Schrijf op; 'aangenaam mijn naam is.... Neem het eerste woord wat
in je opkomt en vul de zin telkens aan. door jouw woord keer op keer te
herhalen. Laat je weten wat ontstaat?



IS ER VERSCHIL TUSSEN SPELEN EN SPEL?

Als kind kon je urenlang spelen. Als je een kans zag dan pakte je die. Niemand
vertelde je ‘hoe’ je het moest doen. Dat ontdekte je gewoon onderweg. Spelen
kende geen regels (maar had wel veilige kaders). En er ontbrak altijd een
einddoel, anders dan ‘omdat ik het gewoonweg wil’.

Bij spel ligt dit anders. Stel, ik geef je een rol koekjes en vraag je daarmee een
spel te ontwerpen dat anderen kunnen spelen. Waarschijnlijk ga je dan aan de
slag met het bedenken van regels, het aanbrengen van kaders en het duidelijk
maken van het 'doel'. Zo weet je als speler wat er van je verwacht wordt,
waaraan je dient te voldoen en hoe je kunt 'winnen' of anderszins het doel kunt
bereiken. Want 'afronden' dat is wat je wilt. 

Hierbij zien we sterk het verschil met spelen, daarmee wil je niet stoppen of
toewerken naar een einddoel. Daarmee wil je doorgaan, net zolang als het je
boeit. En daarna doe je weer iets anders. Enkel onderbroken door slapen, eten,
drinken, seks of als je naar de wc moet. Overlevingszaken dus. De rest van de
tijd wil je spelen. Niet 'toewerken' naar een eind. 

Spelen heeft daarnaast ook geen regels, er is geen 'manier' om het te doen. Al
kun je tijdelijk iets uitproberen, je beseft altijd dat er variaties op zijn en gunt het
jezelf dat later wellicht nog uit te zoeken. Ondertussen doe je wat het beste
voelt. 

Spelen is een gevoelskwestie, daar waar bij een spel sterk het denken en het
'praten over' een voorkeur heeft. Maar het belangrijkste zijn de regels; bij het
spel voorwaardelijk (anders doe je niet mee of speel je vals) en bij spelen
slechts kaders. 

Als kind leefde je nog grotendeels in een wereld waarin je je niet vasthield aan
logische regels. Maar hoe ouder je werd hoe meer rationele regels je leerde.
Oorzaak en gevolg. Je begreep wie faalde en wie won. Hierdoor werd je
aandacht meer en meer getrokken naar 'spel' inclusief zijn regels en
voorwaarden en minder naar het spelen zelf. Het is sterk terug te zien in onze
Westerse wereld waar het denken het van het gevoel won. 



WAAROM STOPPEN MENSEN MET SPELEN?

Op het moment dat je na het eten op wilt staan om iets leuks te doen en je hoort
in je achterhoofd 'ruim eerst dat bordje een op!' ben je dan officieel volwassen
geworden? Een mooie vraag, waarmee we ons af kunnen vragen of spelen
haaks staat op 'werken' of 'leren'? Gelukkig is dat niet het geval. Het kan er heel
goed een onderdeel van zijn. Bijvoorbeeld wanneer je met jezelf een race houdt
de vaat zo snel mogelijk klaar te krijgen. Of mediterend speelt met het gevoel van
de bubbels en zeep. Of wanneer je van tegel tot tegel springt om de 'lijnen' niet
te raken. Snap je al waar ik heen wil? Je bent nooit te oud om te spelen!

Maar waarom stoppen we dan? Waarom lijkt het op een gegeven moment in
ons leven gewoonweg amper meer voor te komen? Waarom hebben we onze
kinderen als 'excuus' nodig om te schommelen, te hinkelen en ongegeneerd gek
te doen? Ik denk dat in die laatste zin het antwoord op die vraag gegeven staat.
- We stoppen met spelen omdat we ons ervoor generen
- We stoppen met spelen omdat we denken dat we zinvol bezig moeten zijn
- We stoppen met spelen omdat we er minder tijd voor hebben of maken
- We stoppen met spelen omdat we ons schuldig voelen als we het toch doen
- We stoppen met spelen omdat we geen commentaar willen krijgen
- We stoppen met spelen omdat we productief willen zijn
- We stoppen met spelen omdat het (mogelijk) ongepast is
- We stoppen met spelen omdat we zijn bang voor roddels of ‘gedoe’
- We stoppen met spelen omdat we onze geloofwaardigheid beschermen
- We stoppen met spelen omdat we solidair met niet-spelers willen zijn
- We stoppen met spelen omdat we vooruit willen komen en willen groeien
- We stoppen met spelen omdat we geloven dat doelen SMART horen te zijn
- We stoppen met spelen omdat ‘zomaar proberen’ niet professioneel staat
- We stoppen met spelen omdat we geloven dat leren 'hoort' met boeken
- We stoppen met spelen omdat onze eigenheid op het spel staat
- We stoppen met spelen omdat ons lijstje simpelweg steeds langer wordt…

De mensen die ondanks zo'n lijstje durven kiezen voor alles waar je
mogelijkerwijs door ontmaskerd wordt, je gevoelsmatig ‘in je blootje kunt staan’,
onvolwassen gevonden kunt worden, fouten kunt maken, je kwetsbaar voelt….
Juist zij ervaren de beloning van spelen; het optimisme, de mogelijkheden en het
levensdoel. Spelen is voor bovenstaand lijstje het beste tegengif! 



Spelen is een veilige manier om je masker te laten vallen en minder serieus te
zijn. Het is een vrolijke manier om de controle los te laten en gewoon lekker
bezig te zijn. Spelen is ontspannend, je verliest je zorgen en stress. Spelen is in
alle opzichten bevrijdend en gaat vaak gepaard met een gulle lach. Spelen brengt
dus vooral ook veel energie die gebruikt kan worden om nog meer te doen van
hetgeen jouw hart van in de fik gaat. Het brengt de passie terug!

Wanneer je speelt toon je in alle keuzes die je maakt je eigenheid. Je maakt
gebruik van je individualiteit. Wat je leuk vindt herhaal je en je kiest waar je
moeite voor wilt doen. Zo creëert spelen intrinsieke motivatie en versterkt het de
groeimindset met een eindeloos verbeterdoel. Bij spelen ontdek je nieuwe
mogelijkheden en bewandel je nieuwe wegen. Alles mag hierbij anders lopen
dan verwacht, fouten zijn zo immers geen bedreigingen, maar mogelijkheden om
van te leren of je plan een andere kant op te laten gaan. Spel is keuzes maken.
Ongecompliceerd en eenvoudig. Je brein staat er volop bij aan.

Het tegenovergestelde van spelen is niet 'werk', het is depressiviteit. Het is
vastzitten in de sleur. Het is vasthouden aan zekerheid in plaats van
mogelijkheden verkennen. Het is kiezen voor geld in plaats van geluk. En voor
vandaag in plaats van morgen. Laten we daarom meer spelen in ons leven, het
is een katalysator voor je groei!

WAAROM MAG JE WEER GAAN SPELEN?



Hoe onschuldig spelen ook voor je voelde als kind, je werkte ondertussen wel
aan hele specifieke vaardigheden. Ontwikkelingspsychologen hebben dit voor
ons uitgezocht. Je vormde je hersenen, ontdekte hoe de wereld werkte, leerde
communiceren en samenwerken. De taalontwikkeling werd gestimuleerd, evenals
het logisch denken en begrip van oorzaak en gevolg. Je ontwikkelde executieve
functies, vaardigheden als plannen en organiseren, metacognitie en flexibel
denken. Allemaal nodig voor doelgericht gedrag.

Ook voor volwassenen heeft spelen zin. Het is stressverlagend, heeft een positief
effect op intieme relaties en laat ons effectiever leren. Spelen prikkelt de
zintuigen, daagt je creativiteit uit en verdrijft dagelijkse beslommeringen naar de
achtergrond. Spelen vergroot je zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Bovendien geeft spelen je de mogelijkheid om emoties te uiten, zonder dat er
een groot risico aan zit. Je kunt je boodschap brengen met een stuk meer
luchtigheid. Daarnaast is experimenteren met nieuw sociaal gedrag een stuk
gemakkelijker wanneer je het oefent met een vriendelijke bekende (of desnoods
'met een oude jas') dan je vader of leidinggevende die mogelijk gelijk
consequenties aan je gedrag verbindt.

Spelen opent de geest. Het laat ons zaken vanuit een andere hoek bekijken. Laat
ons nieuwsgierig zijn en onderzoeken. Het stimuleert het oplossen van
problemen en creëert nieuwe mogelijkheden vanuit een pro-actieve insteek. Het
leert je dealen met een onzekere, complexe, vluchtige wereld. Tot slot traint
spelen je probleemoplossend vermogen, creativiteit en flexibiliteit. Wat leidt tot
innovatie en vernieuwing. In die zin is spelen de ideale manier om te reageren
op complexe (steeds veranderende) systemen.

Laten we dus het spelende kind in onszelf weer vrijlaten. Terugkeren naar onze
oorspronkelijke staat van zijn: speels, inventief, accepterend, lerend en
ontplooiend. Spelen maakt blokkades minder bedreigend en laat je talenten van
nature zien. Als je jouw stroom niet blokkeert dan stroomt immers alles vanzelf.

WAAROM IS SPELEN NIET ALLEEN VOOR KINDEREN?



WAAROM ZOUDEN WE SPELEN SERIEUS MOGEN NEMEN?

Door spelen word je creatiever in denken en doen. Je kijkt meer vanuit
mogelijkheden, samenwerking en overvloed. Je leert jezelf beter kennen en je
productiviteit neemt toe. Hierdoor krijg je meer voor elkaar en neemt innovatie,
groei en verbetering toe. 

Bij volwassenen zie ik ook dat zodra ze gaan spelen ze hun innerlijke autoriteit
weer gaan ervaren. Je leert jezelf emotioneel beter begrijpen. Maakt andere keuzes
in dat proces. Je breidt al snel spelend je comfortzone stapje voor stapje uit. Niet
omdat je iets 'moet' of 'wilt bewijzen' maar omdat je jezelf de ervaring gunt.
Daarmee leidt spelen dus tot speelsheid. Dat vind ik interessant.

Speelsheid is een goede anti-stressor. Je gezondheid verbeterd en je voelt je
gewoonweg goed. De manier waarop je communiceert wordt luchtiger en relaties
voelen prettiger. In een wereld waarin ‘druk’, ‘leuk’ en ‘meer’ het nieuwe normaal is
geworden, is het daarom mijn missie om zoveel mogelijk mensen terug te
brengen naar hun oorspronkelijke staat van zijn: playful, verbonden en vol
verwondering. 

Mensen die playful in het leven staan stralen. Problemen leiden bij hen niet tot
oplossingen maar tot wezenlijke verandering, vanuit verbinding met zichzelf,
anderen en de wereld om hen heen. Of anders gezegd: playfulness is de beste
manier om te leven en werken in de onzekere, complexe en snel veranderende
wereld waarin we leven.

Wat aan de ene kant klinkt als tijdverdrijf, kinderachtige lichtzinnigheid of een
onnodige bezigheid is aan de andere kant exact hetgeen wat ons juist beter in
onze dagelijkse volwassen taken maakt. Dat is geen paradox, dat is de magie!



Leren heeft net als werken iets serieus over zich heen. Wellicht herken je nog de
stem van je leraren die je vertelden dat het 'nu geen tijd meer was om te spelen,
maar je aan het werk moest gaan'? Maar leren kán ook anders. Leren is namelijk
intrinsiek gemotiveerd. En kan daarom makkelijk gekoppeld worden aan iets
anders waar reeds intrinsieke motivatie voor is. Dat gebeurt bijvoorbeeld
wanneer je een hobby hebt en daar iets nieuws in ontdekt; je wilt automatisch
'meer, meer meer'.

Wanneer je nieuwsgierig wordt en dat combineert met iets waar je het fijne nog
niet van weet' of 'wat je nog beter in de vingers kunt hebben' 'dan ontstaat er
een verlangen om dit te weten, te ervaren, te leren en te doen. De term ‘serious
play’ is in het verlengde hiervan bedacht om speels gedrag te beschrijven en uit
te leggen dat gericht is op specifieke beoogde resultaten en effecten. Er is dus
hierbij wel degelijk een bepaald doel, niet zozeer gekoppeld aan het directe
eindresultaat maar wel als réden om het gedrag te vertonen. 

Ook in mijn opleidingen maak ik hier gebruik van. Je leert in spel zelfkennis,
zelfzorg en zelfcompassie aan terwijl deze woorden nooit genoemd worden en
het resultaat niet gemeten. Uit onderzoek is bekend dat de oefeningen en
interventies die gebruikt worden hier wel degelijk toe zullen leiden. En we
onderzoeken je talenten en waarden in creatieve opdrachten bestaat waarbij je
'van tevoren niet weet wat je gaat doen'. De nieuwsgierigheid en ervaringswens
mag het winnen van de doelgerichtheid en 'snelle oplossing'. Immers, door los te
breken van de routine en formaliteit van de reguliere omgeving of normale
gedachtegang wordt leren door ervaring geïnitieerd.

Serious play is als twee vliegen in één klap. Of eigenlijk; velen in één klap. In
feite ga je als je speelt in toegepaste vorm aan de slag met het ontsluiten van
creativiteit en eigenheid, het aanwakkeren van flow en het kweken van
lefspieren. Impliciet ga je daarnaast ook nog aan de slag met de magie van
playfulness en de manier van ‘zijn’ die dit met zich meebrengt.

Speelsheid is het enige in de wereld wat je kunt leren of nastreven terwijl je
tegelijkertijd jezelf steeds minder serieus neemt. Onze opleidingen leiden dan
ook niet tot een eindpunt maar juist tot een nieuw begin.

WAT IS SERIOUS PLAY?



My mission in life is not
merely to survive, but to thrive;
and to do so with some
passion, some compassion,
some humor, and some style'.
 Maya Angelou



HOE MAAK JE TIJD EN RUIMTE VOOR SPELEN?

Spelen geeft inspiratie, omdat je hierin altijd schakelt tussen creativiteit en
mogelijkheid. Tussen focus en flexibiliteit. Tussen je eigen inbreng en dat van de
ander. Tussen doorgaan of iets anders beginnen. Spelen leidt dus altijd tot iets
vernieuwing en verandering.

Maar hoe maak je ruimte voor iets nieuws wanneer je nog geen inspiratie hebt?
Je niet weet hoe te beginnen? Wanneer het leven even zwaar of lastig is? Dan
komt de eenvoud van spelen om de hoek. De ervaring redt ons en creativiteit
geeft ons onze vrijheid terug. 

Spelen kunnen we op verschillende manieren, en elke manier zet ons op een
andere manier 'aan de gang'. De meest simpele manier is 'spelen met contact'.
Kijk eens of je met een speciale glimlach of een extra warme blik contact kunt
maken met een onbekende op straat of het meisje achter de kassa. Ga voor niets
minder dan een gulle lach bij de ander! 

In het verlengde daarvan ligt alles wat je gek, raar en anders met je lijf of stem
kunt doen. Dus zing vals in de auto, giechel zonder lol of hoepel zonder dat je
iets om je middel hebt. Je lijf ervaart het als spel en voor je het weet ervaar je de
positieve gevolgen van de intrinsieke motivatie om een stapje verder te gaan. 

Een andere manier is het introduceren van een fysieke ervaring wanneer je wilt
spelen. Ga eens na hoe iets voelt in je mond, of hoe het is om op een tak te
balanceren. Het gaat erom alle zintuigen te gebruiken en niet alleen om de
wereld van een afstand te bekijken. Gebruik hierbij ook je verbeeldingskracht.
Gun het jezelf 'the floor is lava' te spelen alsof het echt is zeg maar. Spelen moet
je dus vooral ook gewoonweg doen.

En tot slot; als je meer tijd wilt besteden aan spelen is het oppakken van een
oude hobby wellicht een goed idee. Wat vond je leuk als kind? Wat heb je ooit
gedaan maar opgegeven omdat het te druk werd? Is er iets wat je wilde doen,
maar de tijd er nog niet voor vond? Kijk of je elke week een uurtje aan jezelf kunt
besteden op deze manier. Spelen geeft je vleugels!



WAT ZIJN DE VIJF BESTE SPEELTIPS?

Zoals ik al eerder schreef: spelen leidt tot speelsheid en dat leidt weer tot spelen.
Het is een cirkel waar je in mag stappen. Hoewel spelen energie genereerd (je
doet immers dingen die je leuk vindt, ervaart een kick of de voldoening ervan) is
het ook vermoeiend. Het is goed slapen na een dag spelen zeg maar. 

Daarom heeft spelen een sterke relatie met 'niks doen'. Met slowing down. Met
rust en ontspanning. Met 'gewoonweg zijn' en pure verveling. Het heeft een net zo
sterke relatie met de ademhaling. Zowel de diepe ontspannen ademhaling als de
korte stotende adem die we kennen van de oprechte lach. 

Hierbij mijn beste tips om te zorgen dat speelsheid het beste tot z'n recht komt.
Want als we speels kunnen zijn is het makkelijker te luisteren naar het fluisteren
van ons hart, laten we ons niet (meer) afremmen door wat anderen mogelijk
vinden van onze plannen en durf je te gaan staan voor het droomleven dat je
jezelf gunt. 

1. Doe wat je doet met aandacht. Wees zoveel mogelijk volledig in het hier en nu.
2. Neem een kopje thee. Leg je voeten omhoog. Benut elke kans om relaxt te zijn.
3. Probeer elke dag minimaal een minuut hardop te lachen of giechelen.
4. Ga minder met gedisciplineerde en meer met levenslustige mensen om. 
5. Word een van ons. Kies voor het speelse pad. Met tijd, oefening en een gulle 
 lach kun je bereiken wat je wilt.

Leef met aandacht dus! Stop met multitasken. Doe één ding tegelijk.. Saai? Maak
er een spel van! Mocht het nu te saai worden... dan ervaar je dus de innerlijke
oproep voor een speels element! Gun jezelf bijvoorbeeld minder tijd dan je
normaal zou doen in een enigszins saaie taak of ga op zoek naar 'zoveel
mogelijk afwijzingen' in plaats van 'zoveel mogelijk verkopen'.

Door te kijken hoe je het normaal zou doen en daar iets aan te wijzigen wordt je
manier van doen speels. Je daagt jezelf uit om te gaan met barrières. Ontdekt wat
bij je past (en wat absoluut niet). Kijkt naar oplossingen en fijne zaken in plaats
van 'wat had moeten zijn'. Zo helpt spelen speelsheid weer in de hand.



Sta jezelf af en toe toe om weer kind te zijn. 
Speels te zijn. Onwetend te zijn. 
Gek en anders en 'in het moment' te zijn
Praat met je tong tegen je verhemelte, lach naar een vreemde.

Durf te voelen, te ervaren, te genieten. 
Doe iets anders dan normaal.
Begin met het toetje in plaats van de soep.
Loop achterstevoren de trap op of trek je laatste sok als eerste aan.

Durf eens dingen raar of stom te doen.
Zing vals. Maak een gekke selfie. Vertel een mop.
Doe iets 'dat niet hoort' en lach erom
Zolang jij voelt dat je spelend bent is het goed genoeg.

Gun jezelf het plezier van een oude hobby of meeslepend spel.
Verlies jezelf in wat je doet, juich iedereen aan ook 'vol' te gaan.
Zoek de gouden staat in jezelf weer op.
Blijf geïnspireerd, onderneem actie, blijf op avontuur!

Ik gun je de ontdekking, de groei en de lach.
Ik gun je het leven waarvan ik weet dat het op je wacht.

Speelse groet, Xandra

HOE VERWELKOM JE SPELEN IN JE LEVEN?



Hi! Ik ben Xandra! Ik heb al veel vertelt over wat playfulness is. Maar hoe het
vóélt om playful te zijn kan ik het beste omschrijven door het vertellen wat het
niet is: veel aan het nadenken en zoekend naar waardering, aandacht of
bevestiging. Je voelt je geregeld leeg, moe, emotieloos of bedolven onder een
eindeloze to-do list. Helaas moet ik toegeven dat dit vroeger ook lange tijd mijn
standaard status-quo was. Ik werkte me te pletter en plofte aan het einde van
de dag uitgeput op de bank. In die vreselijke saaiheid van alledag mistte ik
vooral het plezier. De verwondering en het gevoel van een bulderlach. Ik vond
mezelf terug in het heerlijke gevoel dat ik mijn spelende en ontdekkende lichaam
was. Niet nadenken maar doen. Mijn buitenwereld verstillend zodat ik steeds
beter kon luisteren naar mijn innerlijke wijze stem. Zo leven is niet moeilijk. Het
is een vaardigheid, een manier van leven die ons toegang geeft tot alles dat we
zijn. 

Mijn hart maakt een huppeltje wanneer ik zie dat mensen hun terminale
serieusheid gaan doorbreken. Degenen die dat kunnen leven met lef, lol en
liefde. Ze lachen vaak en maken zich niet al te veel zorgen over morgen omdat
ze weten dat het leven überhaupt onvoorspelbaar is. Ze trekken daarmee
overvloed en positiviteit aan. Het leven kan immers pas stromen wanneer je het
niet langer tegenhoudt. Ik raak ontroerd wanneer ik ze voorbij hun analytische
denken het léven door zich heen durven laten gaan. Wanneer ik mijn van
cursisten zie improviseren en meebewegen in het enge, lastige onbekende.
Wanneer ze in een opgevangen glimp van het onbekende een geheel nieuwe
wereld te ontdekken in zichzelf. Wanneer ze de quantum leap naar vertrouwen
en overvloed maken in hun leven. En dat weer doorgeven en voorleven aan
anderen. 

Onze maatschappij heeft pure, creatieve en enthousiaste mensen nodig die
nieuwsgierig zijn naar manieren om dingen te doen die bij hen passen. Die
durven zijn wie ze zijn. De moed hebben om te falen en het lef om te stralen. En
simpelweg gelukkig kunnen zijn. Als zij hun geluk gaan delen, dan wordt heel de
wereld er beter van!

Kijk voor mijn aanbod op theschoolofplay.nl

WAAROM IS SPELEN VOOR MIJ BELANGRIJK?

https://www.theschoolofplay.nl/

