Het Talentenspel™

Als er een spel was dat je snel naar dieper
inzicht voerde over wie je bent en wat je
werkelijke missie is,
zou je dat dan gaan doen? Maar geloof je dat
dit via een spel mogelijk is?
Denk je dat er zo’n spel bestaat?

Het Talentenspel
Wat het Talentenspel is
Een inzicht- en ontplooiingsspel met veel
niveaus. Het boort jouw diepe wijsheid
aan, integreert je talenten en geeft uitzicht
op je persoonlijke levensmissie. Zo zul je
het werk van je hart met meer vreugde en
bewustzijn doen.
Voor wie is het spel
Mensen met levensvragen als:
• Doe ik het juiste werk?
• Wat is de bedoeling van mijn leven?
• Wat moet ik met al mijn talenten?
• Hoe komt het dat ik me niet kan ontplooien?
• Welk beroep moet ik kiezen?
• Heb ik de juiste plek in de organisatie?

Effecten van het spel:
• Inzicht in de samenhang van je talenten
en hoe je ze optimaal inzet voor jezelf, je
relaties en de wereld
• Hulp bij kruispunten in je leven en
inzicht in je levensmissie
• Vreugde over je innerlijke rijkdom en
enthousiasme om je unieke plek in te
nemen in het grote geheel.
Deze drie punten hangen uiteraard samen
en worden effectief in de concrete vertaling
naar het dagelijks leven.

Oorsprong & toepassing
Hoe het spel is ontstaan
Willem Glaudemans ontdekte dat hij
veel talenten had die allemaal aandacht
en energie vroegen en elkaar leken te
bestrijden. Hij ontwikkelde intuïtief
een manier om met ze in gesprek te zijn
en ze beter te leren kennen en te laten
samenwerken. Dit gebeurde rond 1990.
Sindsdien heeft het spel zich verder
verfijnd en uitgebreid, en bleek het
universeel toepasbaar.
Inmiddels zijn er vele honderden mensen
en groepen met het spel begeleid en lijken
de toepassingsmogelijkheden ervan nog
lang niet uitgeput. De ontdekkingstocht
gaat voort. De vormgeving van het spel
is in handen van Willem Hanhart en
Willem Glaudemans.

Toepassingen van het spel
Persoonlijke ontwikkeling, loopbaanbegeleiding, coaching, relatietherapie,
teambuilding, enzovoorts. Daarnaast
kan het als orakel dienst doen en is het
vergelijkbaar met de tarot. De potentie
van het spel is groot.
Waaruit het spel bestaat:
2 spelborden, 72 talentenkaarten, 3 cirkelkaarten, 2 koning/koninginkaarten, 70
regenboogkaarten, 55 boodschapkaarten
en géén dobbelstenen.
Elke speler wint van zichzelf, en wint inzicht
en helderheid.

Reacties van deelnemers
‘Het is of ik nu met meer vermogen
leef en werk, en mijn talenten kan laten
samenwerken.’
‘Het is elke keer weer verbazend wat er uit
komt. Het spel gaat steeds verder. Steeds
openen zich nieuwe mogelijkheden en
lagen.’
‘Het is verbluffend hoe je in zo korte tijd
zoveel inzicht krijgt over jezelf. Materiaal
om nog maanden mee door te gaan voor
het allemaal een plek heeft.’

‘Ben ik dit echt? Fantastisch!’
‘De dialoogmethode maakt dat ‘ernstige’
problemen lichtvoetig over tafel gaan
en wat nog belangrijker is: nu ik intern
orde op zaken heb gesteld kan het echte
regeren beginnen.’
‘Dit is een multi-level-spel. De Rolls
Royce onder de spelen.’

Over het spel
Hoe het spel wordt gespeeld
Individueel onder deskundige begeleiding.
Uit zeventig archetypische talenten kies je
er twaalf uit die jouw innerlijke koninkrijk
vertegenwoordigen. Je schrijft erover, je
lost innerlijke conflicten op, laat ze relaties
aangaan, en je krijgt helderheid over hoe
ze geïntegreerd zijn in te zetten in je
leven. Ook wanneer het in groepsverband
wordt gespeeld werkt ieder op een eigen
spelbord.

Hoe het spel werkt
Het eerste deel gebruikt de metafoor van
het koninkrijk en levert door visualisatie en
innerlijke dialoog beelden en inzichten op
over de twaalf talenten. Het tweede deel
gebruikt de kabbalistische levensboom om
je persoonlijke blauwdruk te duiden. Het
spel laat jouw intuïtie spreken en koppelt
die aan oeroude wijsheidstradities.

In een workshop of training worden er door
de deelnemers een aantal koninkrijken
uitgespeeld, wat voor alle spelers een rijke
en transformerende ervaring blijkt.

De voedingsbodem van het spel:
Archetypen, kabbala, alchemie, de vier
elementenleer, yin-yang, sprookjes en
mythen, de mystiek van de twaalf.

Het Talentenspel kan gespeeld worden in:
•
•
•
•
•
•

persoonlijke sessies
weekendworkshops
maatwerk trainingen
lezingen
teambuildingstrajecten
relatietherapie

Om Het Talentenspel in een persoonlijke
sessie te spelen, kunt u contact opnemen
met een van de Talentencoaches die op
de website vermeld staan. Zij zijn allen
gecertificeerd om Het Talentenspel te
begeleiden.
Meer informatie?
www.talentenspel.nl

Het Talentenspel™ van Willem Glaudemans is een gedeponeerd handelsmerk © 2005

Praktische informatie

