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Vooraf   

Dit is een verhaal met alle kleuren van de regenboog. Het vurige rood in dit verhaal staat 

voor strijdlust en léven; het warme oranje voor liefde en samenwerken. Het stralende geel 

voor wijsheid en inzicht; het frisse groen voor heerlijk genieten. Het heldere blauw voor 

praten, helder communiceren. Het diepzinnige indigo voor grip op problemen en 

bescherming. En het mysterieuze violet-roze verwijst naar dromen en idealen. Het zijn de 

kleuren van de regenboog, van de natuur en in dit verhaal van zeven krachten in mensen, we 

noemen ze in dit verhaal tijdgeesten.   

De krachten van mensen gaan allerlei kanten op, net als in de natuur. Het vuur in mensen kan 

zacht gloeien en heftig branden. Gevoelens kunnen als water in een kabbelend beekje 

stromen, maar ook hard als ijs worden. Het verstand kan als het licht van de zon stralen, maar 

zich ook verbergen als een schaduw in de nacht. Mensen zijn net als het weer. De lucht kan 

helderblauw, bewolkt, vol regen of wit van de sneeuw zijn. Licht en donker wisselen elkaar 

af, een adembenemend schouwspel. Zo mooi zijn de krachten; zolang mensen ze kunnen 

hanteren. 

 

Soms wordt de lucht te donker. Het vuur te heftig. De storm te krachtig. Dan kunnen mensen 

hun krachten niet meer aan. Strijdlust kan uitmonden in agressie… Werklust in stress of een 

depressie. Het rood kan in mensen te fel worden, het geel te dof, het blauw te grauw. Soms 

verkleurt er meer dan mensen kunnen verdragen. Mensen kunnen fantasten, opjagers, 

vechtersbazen, angsthazen en praatjesmakers worden. Soms lijken het niet langer hun eigen 

krachten te zijn. Veel mensen verlangen naar meer zonneschijn na een tijd van regen. Dan 

gaan hun kleuren weer stralen. Herken je dat? Over dat verlangen gaat dit verhaal.  

Dit verhaal is geschreven om duidelijk te maken hoe krachten in mensen en groepen 

veranderen. Je kunt ontdekken welke patronen en mechanismes er spelen en hoe je de 

krachten positief kunt houden. In het verhaal maak je kennis met twee jonge mensen, een 

man en een vrouw, Iko en Mica. Ze zijn op avontuur en ontdekken onderweg veel over 

zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Ze noemen de zeven krachten die ze tegenkomen 

tijdgeesten. Zullen Iko en Mica bij alle ontmoetingen op tíjd in de gaten hebben wanneer hun 

krachten van kleur verschieten? En hoe lossen ze dat op?  Kom mee op reis en ontdek je 

eigen krachten.  
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1. Een mooi begin 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ergens, in een paradijselijke wereld, leven mensen in vrede. Ze hebben een mooi leven met 

elkaar. Zeven krachten stralen in hen: de rode strijdgeest, oranje werkgeest, goudgele 

wijsgeest, groene genietgeest, blauwe praatgeest, indigo heersgeest en de violet-roze 

droomgeest. Zo is het als dit verhaal begint.   

 

Soms stralen de krachten in mensen meer dan anders. Het rood wordt dan zo vlammend als 

een zwaard, het oranje zo warm als een kampvuur, het geel zo stralend als een ster, het 

groen zo fris als het water in een groot meer, het blauw zo open als een lied, het indigo zo 

donker en beschermend als de nacht, het violet-roze zo dromerig als een roze wolk…  
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Iko en Mica, twee jonge mensen, leven in 

deze wereld waarin het soms een 

paradijs lijkt maar waar het ook flink kan 

stormen. Ze hebben allebei krachten 

waarin ze uitblinken. Iko heeft een 

sterke wil en kan goed vechten. Mica 

straalt, is wijs en kan mensen aan het 

denken zetten.  

Zij kennen de lichte en donkere kant van 

hun krachten. Ze kennen het vuur in 

zichzelf dat zacht kan gloeien of heftig 

branden. Ze ervaren hun gevoelens, die 

als een kabbelend beek kunnen stromen, maar die ook helemaal tot rust kunnen komen. Ze 

kunnen stralen als sterren en weten dat hun licht zich ook achter wolken kan verbergen. Iko 

en Mica zijn net als het weer. Licht en donker wisselen elkaar af. Ze noemen zeven krachten 

in mensen tijdgeesten omdat ze er op tijd bij willen zijn als ze opspelen. Herken jij de zeven 

krachten in jezelf?   
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2. De zeven krachten 

Door de vurige rode strijdgeest worden 

mensen dappere strijders. Hij helpt Iko 

en Mica om te vechten voor wat ze 

willen en te overleven. Daar is geen 

geweld voor nodig. Maar als het moet, 

kunnen ze vechten als leeuwen. Ze 

beheersen de felle krachten van de 

strijdgeest goed.   

 

 
De vrolijke oranje werkgeest maakt het 
vuur in mensen verder wakker. Ze geeft 
hen verlangen naar liefde en kracht om 
stevig door te werken. Iko en Mica 
worden minnaars en handige werkers. Ze 
bouwen hun leven met anderen op en 
kunnen hun tijd prettig indelen.  
 

 

 

De stralende gele wijsgeest zorgt voor 

inzicht en wijsheid. Hij laat Iko en Mica 

zien wie ze zijn en hoe zij hun 

kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen. 

Daardoor gaan ze twinkelen als sterren 

en laten ze zich leiden als dat nodig is.  

 
 

 
 
De heerlijke groene genietgeest leert 

hen genieten van de liefde en het leven. 

Hij neemt hen mee in de stroom van het 

leven en laat zien hoe ze op tijd hun 

grenzen kunnen stellen en bijsturen. Er 

groeit een natuurlijke balans tussen 

geven en nemen. 
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De heldere blauwe praatgeest leert hen 

een duidelijke taal, waardoor ze elkaar 

goed gaan begrijpen en aanvoelen. Ook 

worden ze vertellers van verhalen. Soms 

wordt het verhaal een lied en zingen ze 

de sterren van de hemel.  

 

 
 
 
De rechtvaardige indigo blauwe 

heersgeest laat zien hoe ze grip kunnen 

krijgen op moeilijkheden. Hij laat zien 

waar kansen liggen. Ze stellen samen 

regels en wetten vast om te zorgen dat 

alle mensen tot hun recht kunnen 

komen.   

 

 

De mysterieuze roze droomgeest geeft 

dromen die perspectief geven. Hij voedt 

hun verlangen naar een wereld van 

liefde. Ze gaan betekenis geven aan wat 

er gebeurt en plannen maken. 

Kunstenaars met een visie gaan dromen 

verbeelden.  

 

 

 

 

Zo worden Iko en Mica strijders, werkers, 

sterren, liefhebbers, vertellers, 

beheersers en dromers. 

Levenskunstenaars. Je ziet de 

tijdgeesten niet, maar wel de krachten 

die zij uitstralen.   
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Vragen over de krachten 

 

Welke kracht herken je?  

 In welke krachten herken jij jezelf?   

 Welke kracht mag jou in dit spel helpen?   

 Welke kracht is voor jou wel eens lastig om op tijd te beheersen?   

 Welke kracht kies jij om mee te spelen?   

 Waar wil jij voor vechten als strijder?  
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3. De tijdgeesten ontspoord 

Op een dag wordt de balans tussen 

licht en donker in de wereld ernstig 

verstoord. De lucht wordt heel donker 

en een zware storm steekt op. De zee 

overstroomt het lage land en in het 

vulkaanlandschap komt het vuur uit de 

aarde naar boven. Komt het door een 

duistere macht? Raakt het heelal uit 

haar evenwicht? Niemand weet het. De 

krachten in de natuur en de geest van 

mensen kunnen ontsporen, de weg 

kwijtraken, het te kwaad krijgen en in de war raken. Het gebeurde toen, het gebeurt nog 

steeds en het zal vaker gebeuren. Het leven is net als de lucht, licht en donker tegelijk en 

meestal trekt het vanzelf weer bij. Maar in Mica’s verhaal gebeurt dat niet.    

Op deze dag blijft de lucht heel donker. Niet 

alleen in de natuur maar ook in de mensen. 

De krachten raken buiten zichzelf van 

frustratie. De tijdgeesten beginnen tegen te 

werken, vallen mensen aan, jagen hen op, 

manipuleren hen en trekken mensen mee. 

Mensen weten niet wat hen overkomt. Wat is 

er met de krachten aan de hand? Ze lopen wel 

eens uit de pas maar dit kunnen ze niet aan. 

Er doen steeds meer verhalen over de 

tijdgeesten de ronde. Sommige mensen zien 

ze vliegen. Anderen hebben ze zien vallen. Elke tijdgeest is gevaarlijk geworden op zijn eigen 

terrein. Dat wordt verteld. Maar is het waar? Of wordt het overdreven?  

In het dorp waar Iko en Mica wonen wordt nagedacht over de vraag wat hen te doen staat. 
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Iko en Mica besluiten mee te gaan met een groep die op reis gaat om te verkennen wat er 

met de krachten van de tijdgeesten aan de hand is. Is het echt zo erg mis? En als het mis is, 

wat is er dan precies?  Hoe kunnen ze helpen de balans weer te herstellen? Zeven dagen en 

nachten zal de groep door de gebieden trekken waar de tijdgeesten leven. Door het 

vulkaanlandschap van de strijdgeest, het vuurstromenland van de werkgeest, het 

heuvellandschap van de wijsgeest, het waterlandschap van de genietgeest, de hoge heuvels 

van de praatgeest en de stad op de berg van de heersgeest. Tot slot zullen ze de hoge berg 

beklimmen waar de droomgeest rondwaart.   

 

Vragen over de krachten in jezelf 

 

Ken jij deze krachten? Ken jij jezelf? 

 Welke geest, welke kracht hoort bij welk gedrag van mensen?  

 Hoe kun je de zeven krachten onderscheiden?  

 Welke ontspoorde kracht kom jij wel eens tegen bij mensen?  

 Van welke kracht heb je het meeste last bij andere mensen?    

 Welke kracht kun jij goed aan?   

 Van welke kracht heb je bij jezelf wel eens last?  

 Van welke kracht heb jij soms last als je in het nauw gedreven wordt?  

 Wat doe jij dan?   

 Wat doet welke kracht in een goeie of kwade bui?  
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4. Iko en Mica 

Iko en Mica zijn sterk. Iko krijgt 

veel voor elkaar en heeft een 

sterke wil. Hij heet niet voor niets 

Iko. Hij laat zich niet snel kennen. 

Het vuur van zijn strijdgeest kan 

soms fel oplaaien en dan moet hij 

even afkoelen. Mica lijkt veel 

meer op een zilverkleurige steen 

die spiegelt. Daarom heet zij 

Mica. De wijsgeest is heel vaardig 

in haar. Ze zet mensen aan het 

denken en zorgt voor reflectie. 

Soms kan ze iets teveel zeggen en 

moet ze zichzelf in houden. Iko 

weet, als het nodig is, van geen wijken. De sterretjes in de ogen van Mica spreken boekdelen. 

Samen zijn ze een sterk stel. Kunnen zij de krachten van de tijdgeesten weer ten goede laten 

keren?  

Iko en Mica  gaan niet alleen op pad. Ze gaan samen met anderen uit hun dorp die hun 

reisgenoten worden.  Ze leven in een wereld waar de mensen verbonden zijn met elkaar, de 

dieren, planten en bomen. Ze voelen zich verbonden met de aarde en de geest van het leven, 

de lichtgeest die ze ervaren. Ook al is het donker. Deze geest kunnen ze niet vangen in 

woorden of een naam. Ook niet in hun verbeelding of fantasie. De geest van licht en leven, 

zoals ze hem noemen, is zo vrij als de wind, zo dichtbij als hun adem, zo stil als hun hart. Hij is 

als een lichtje in hun hoofd, een beeld in hun dromen, een ingeving of intuïtieve gedachte. 

Ze verbindt hen met elkaar en met het leven. De geest van licht en leven is er vooral als ze 

half in slaap zijn, dichtbij zichzelf of in verbinding met elkaar en andere mensen. Iko en Mica 

kunnen deze geest niet zien, maar ze herkennen hem wel.  
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Vragen over intuïtie 

 

Waar haal jij je wijsheid vandaan? 

 Heb je wel eens een ingeving gehad?  

 Weet jij wat intuïtie is? Kun je een voorbeeld geven? 

 Heb je wel eens een soort lichtgeest ervaren?    

 Welke woorden kun je nog meer gebruiken voor een kracht die licht geeft op een 

situatie?  

 Welke woorden gebruik jij wel eens?  

 Welke verhalen hebben mensen gemaakt over de geest van het leven?  

 Ken je iemand die een lichtgeest voor anderen is?  

 Hoe doet hij of zij dat?  
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5. De aanvaller 

Op de eerste dag komen Iko en Mica met 

hun reisgenoten aan de rand van het 

vulkaanlandschap. In het woud komen ze 

de rode strijdgeest tegen.  Hij was hun 

beschermer, jong, rood en vurig. Hij heeft 

hen geleerd om te vechten voor wat ze 

willen.  

De strijdgeest ging wel eens te ver, maar 

nu is hij een fanatieke aanvaller geworden. 

Zijn zwaard schiet alle kanten op.  

‚Aanvallen!‛ brult hij en vliegt met zijn 

zwaard op hen af. Iko denkt eerst dat het 

een geintje is. Maar ze worden geraakt 

door het zwaard en ze raken van slag. Ze 

willen niet gauw het hazenpad kiezen. Ze 

voelen zich verraden en dat maakt hen 

woedend. Zonder het zelf in de gaten te 

hebben, raken ze in de ban van de 

aanvaller. Ze voelen zich behoorlijk 

bedreigd, niet alleen door de strijdgeest 

maar ook door hun reisgenoten. Al snel 

denken ze dat de mensen die in dat gebied 

wonen hun vijanden zijn.   

Iko is door een felle blik van iemand op zijn 

tenen getrapt en deelt rake klappen uit. Hij 

heeft niet in de gaten dat hij zijn krachten 

niet meer beheerst en zelf een vijand is 

geworden. ‚What the hell!‛ roept hij. Mica 

voelt de hitte van de strijd, onderkent het 

gevaar en wil er niet aan meedoen. Maar 

als ze ziet dat Iko van achteren door 

anderen wordt aangevallen, denkt ze niet 

meer na en schieten ook haar ogen vuur.  

 
Ze schreeuwt: ‚We zullen ze krijgen!‛ Samen vallen ze de andere mensen aan. ‚Wie doet ons 

wat!‛ roept Iko. Hij proeft bloed maar dat kan hem niet meer schelen. De strijdgeest die een 

aanvaller is geworden, tovert een rode waas voor hun ogen en schreeuwt: ‚Verdedig je eer!‛ 

Opgehitst zien ze meer vijanden dan er zijn. En het worden er steeds meer en meer… Ze 

willen nog maar één ding: hun vijanden verslaan.   Het is al laat en dan gebeurt het: ze slaan 

elkáár. Pas dan zijn ze echt ontdaan. Het is het moment dat ze ontdekken dat de geest van 

de aanvaller in hen is gevaren en voor hen beslist wat ze moeten doen.   
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Vragen om beter te strijden 

 

Ken je de vechtjas in jezelf? 

 In welke situatie kom jij de rode strijdgeest in een ander tegen? 

 

 Wat wil die strijder dan bereiken? 

 

 Wat is het verschil tussen een goede en een kwade strijd voor jou? 

  

 Heb je wel eens een rood waas voor je ogen gehad en iets gedaan wat je niet wilde? 

  

 Van welke mensen heb jij wel eens onterecht gedacht dat ze je vijand waren? 

  

 Hoe zou je kunnen oefenen om de strijdgeest beter te beheersen? 

  

 Wat denk jij dat nog meer nodig is om de strijdgeest te blijven beheersen? 

  

 Welke andere geest zou daarbij kunnen helpen?  

 

 Wie in je buurt heeft deze geest als kwaliteit? 
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Oefeningen bij de strijdgeest 

 
 

Wat doe je als iemand tegen je schreeuwt?  

Als je je aangevallen voelt, is het de kunst om contact met de Aanvaller te houden.  

Oefen dit in een situatie waarin iemand je aanvalt met woorden, toon en houding: 

1. Houd je in en geef rustig aan dat je ziet dat de ander kwaad is.  

2. Stel voor om naar een rustige plek te gaan als dat kan. Als het gevaarlijk kan worden, 

zorg dan dat er anderen in de buurt zijn.  

3. Vraag waarom de ander zo boos is. Wat is er gebeurd?  

4. Vraag door en luister tot de ander rustiger is.  

5. Geef aan wat je eventueel wil doen om de ander tegemoet te komen.  

6. Geef ook aan wat je niet wilt doen en waarom. 

Als de ander rustig wordt en weer voor rede vatbaar is, heb je het goed gedaan! 

 

Hoe kun je in en uit de verdediging gaan?  

Als je snel in de verdediging schiet, is het de kunst om die houding te laten varen.   

Oefen dit in een situatie die je als lastig ervaart:  

1. Houd de opmerking waarmee je jezelf wilt verdedigen in en stel een open vraag die 

niet beschuldigend is.  

2. Vraag wat de ander bedoelt met wat hij zegt en wat hij daarmee wil bereiken. 

3. Laat door samen te vatten, blijken dat je begrijpt wat de ander wil zeggen. 

4. Ga pas verder als je werkelijk begrepen hebt wat de ander wil bereiken. 

5. Als dit de ander rustiger maakt, heb je je doel bereikt. 

6. Als het niet helpt, geef dan je grenzen aan. 

Als de ander rustig uitlegt waarom het belangrijk voor hem is, heb je het goed gedaan! 
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6. De opjager 

 

Die nacht krijgt Mica een beeld van de oranje 

werkgeest. Zij kan helpen om de strijdgeest te 

weerstaan. De werkgeest heeft hen leren 

samenwerken en oefenen in zelfbeheersing. Ze 

kan hen ook leren om felle gedachten op tijd te 

bedwingen.  

Iko en Mica laten de rode strijdgeest op die dag 

een toontje lager zingen door duidelijk te maken 

dat de groep hem echt niet zal volgen als hij die 

toon blijft aanslaan en zijn kracht niet beheerst. 

Ze zullen hun hoofd koel houden en afstand 

nemen als hij nog een keer zo fel tekeer gaat. Dat helpt gelukkig. Even later loopt hij zelfs 

met hen mee. Ze gaan samen met hun andere reisgenoten naar het vuurstromenland. Daar 

zoeken ze de werkgeest. Ze hopen dat zij de kwade krachten zal helpen verslaan. Maar hoe is 

het met haar gesteld? 

De oranje geest vliegt overeind als ze hen 

ziet. Ze ziet er opgejaagd uit en er hangen 

bruine flarden aan haar. Zij lijkt wel een 

stress-spook, denkt Mica. Ze ziet er niet 

uit! Ze krijgen nauwelijks de tijd om goed 

naar haar te kijken. De werkgeest is een 

opjager geworden en er komen vuile 

vlammen uit. Zij jaagt hen op stang en 

legt het vuur na aan hun schenen. Ze 

roept hen toe: ‚Jullie moeten er als de 

kippen bij zijn, als je wat wilt verdienen!‛   

Iko’s eerste reactie is: ‚Dat zal wel meevallen!‛ Maar even later rent hij achter Mica aan die 

het wel als een uitdaging ziet. Ze rennen allebei naar het werkveld en worden opgejaagd 

zonder het in de gaten te hebben. ‚Opzij!‛ roept Iko tegen mensen die ook aan het hollen 

zijn. ‚We moeten er door!‛ Hij wil indruk op Mica maken. Als ze op hun werkplek zijn, pakken 

ze snel het werk op. ‚Doorwerken!‛ schreeuwt Mica. ‚Anders komen we nergens!‛ ‚Geen tijd 

voor pauze!‛ roept Iko, die met haar mee wil doen. ‚Anders lopen we achter!‛ Trots op het 

tempo werken ze door tot ze, stijf van de stress, echt niet meer kunnen. Zelfs in de pauze 

blijven ze praten over hoe ze minder fouten kunnen maken in hun werk. De sfeer is niet te 

pruimen, maar Mica wil verder en Iko doet mee. Het moet deze keer allemaal af! Ze maken 

een to do list. Maar zodra ze met een klus klaar zijn, zetten ze weer een nieuwe op de lijst. Ze 

werken maar door, maar warm worden ze er niet van. Aan het eind van hun latijn heeft Iko 

een lamme arm en ziet Mica meer sterretjes dan haar lief is.  
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‚Hoe lang is het geleden dat we hebben 

gegeten?‛ vraagt Mica. ‚Geen flauw 

idee,‛ antwoordt Iko. ‚Maar dit gejakker 

is niet meer te vreten.‛ Ze krijgen 

eindelijk in de gaten dat ze in de ban van 

de opjager zijn. Alweer een vurige geest 

die hen belaagt! Hoe kunnen ze de 

tijdgeesten kalmeren als ze steeds zelf 

de weg kwijtraken? En waarom doet Iko 

met Mica mee als hij het eigenlijk niet 

wil? Ze gaan er eerst maar eens een 

nachtje over slapen. .  

 

Vragen om beter te werken 

 

Ken je de opjager in jezelf? 

 In welke situatie kom jij de opjager in een ander tegen? 

  

 Wat wil de opjager bereiken?  

 

 Hoe kom je de opjager /  stresskip in jezelf tegen? 

 

 Hoe zou je kunnen oefenen om de opjager te beheersen?  

 

 Wat denk jij dat nog meer nodig is om de opjager te beheersen  

 

 Welke andere geest zou daarbij kunnen helpen?  

 

 Wie in je buurt heeft deze geest als kwaliteit? 
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Oefeningen bij de werkgeest 

 

Hoe zorg je voor een oppepper ?  

Als je je energie kwijt bent, is het de kunst om samen voor een oppepper te zorgen.  

Oefen dit als volgt: 

A gaat stevig tegenover B staan, steekt zijn armen vooruit.  

B staat tegenover A en pakt zijn handen vast.  

A en B proberen elkaar uit balans te trekken of te duwen. Wie een voet verzet is af. 

Wissel de manier af waarop je het doet: met kracht, met tederheid, met slimheid.   

Als je weer kan lachen, heb je het goed gedaan! 

 

Hoe kun je succesvol werken?  

Als je niet lekker kunt werken, is het de kunst om samen na te gaan hoe dat komt. 

Oefen dit naar aanleiding van een situatie waarin het niet lekker gaat op je werk of opleiding: 

1. Geef aan dat je samen (met de leiding) wilt nagaan hoe je beter kunt werken en 

leren van je werk.  

2. Ga na of de opdracht waaraan je moet voldoen helder is. 

3. Bespreek wat er beter zou kunnen als het aan de opdracht ligt. Wat wordt er 

precies van je verwacht?  

4. Ga na wat er nog meer moet gebeuren om beter te werken en op tijd rust te 

nemen (samenwerken, soort werk, uitdaging, pauzes).  

5. Vertel elkaar een voorbeeld van iets wat jij heel snel hebt geleerd. Hoe leer jij 

snel? Dat verschilt per persoon! 

6. Kijk of je je eigen favoriete leerstijl in het werk kunt toepassen.  

Als de opdracht duidelijk is en je het werk meer kunt afstemmen op wat er bij je past, heb je 

het goed gedaan!  
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7. De manipulator 

 

Iko denkt die nacht aan de geheimzinnige goudgele wijsgeest. Hij ziet dat de wijsgeest hen 

misschien kan helpen om de vurige krachten op tijd te bedwingen. De wijsgeest kent vele 

wegen, maar heeft vast ook donkere kanten die kunnen opspelen. Hij is niet gemakkelijk te 

doorzien. Mica en hij moeten zorgen dat ze zelf eerder inzicht krijgen in wat er met hun 

geest gebeurt. Ze moeten zich niet langer laten opjagen!  

Na een rusteloze nacht, reageren ze 

anders dan anders. Ze pakken de 

oranje opjager die er nog wat stijfjes 

bij staat, bij zijn schouders vast, 

schudden hem door elkaar, maken 

hem aan het lachen en nemen hem 

mee naar het heuvellandschap.  

De wijsgeest is wijs. Deze kracht kent 

misschien de weg naar hun 

bestemming. Maar hij kan ook zelf de 

weg zijn kwijtgeraakt en hen 

misleiden.  

Als de gouden wijsgeest hen tegemoet komt, hebben Iko en Mica niet in de gaten dat er iets 

niet klopt. Ze worden zo blij dat ze vergeten dat de geest misschien niet te vertrouwen is. 

Het sterrenlicht valt glanzend om zijn hoofd en er komen vonken uit zijn staf. Het is een 

magisch moment. ‚Hij lijkt wel een tovenaar!‛ zegt Iko met gedempte stem. ‚Zo wil ik er ook 

wel uitzien!‛ ‚Hij is geweldig!‛ zegt Mica en is onder de indruk. Zo raken ze beiden in de ban 

van de manipulator.  

De verleidersgeest doet dingen met hen die hij als wijze geest nooit zou doen. Hij overspoelt 

hen met complimenten en misleidt hen. Iko noemt hij een fantastische kerel en Mica de 

mooiste vrouw die hij kent. Zo neemt hij 

hen hun eigen inzicht af. Het ontgaat hen 

allebei dat hij geen vragen stelt en dat ze 

zelf ook geen vragen stellen. Natuurlijk 

weet hij de weg! Ze hoeven hem alleen 

maar te volgen. Ze kunnen het beter niet 

aan de anderen vertellen. Die komen ze 

later wel weer tegen. Hun reisgenoten 

zullen toch niet begrijpen hoe mooi en 

dapper zij zijn. Ze gaan het samen met hem 

helemaal maken! Het klinkt Iko en Mica als 

muziek in de oren. Dit is het! Ze worden 

door zijn mooie verhalen meegelokt. 
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Als ze uit de buurt van de anderen zijn, komen de donkere krachten van de verleidersgeest 

tevoorschijn. Hij vernedert Iko door hem uit te lachen en maakt gebruik van Mica’s 

vertrouwen door haar te pakken. . Iko durft na die vernedering niets meer te zeggen en Mica 

is zo in de war na zijn vervelende avances dat ze de geest alleen maar probeert te ontwijken. 

Als ze zwakjes protesteren, heeft hij zijn verhaal al klaar. Als hij zoveel voor hen betekent, 

moet er wel iets tegenover staan!  

Ze moeten doen wat hij wil en als ze 

dat niet doen, zal hij ook hun 

vrienden te grazen nemen! Iko en 

Mica durven niet weg te lopen. Ze 

voelen zich kwetsbaar maar ook 

vastberaden. Ze laten elkaar niet 

los. Het lukt hem niet hen uit elkaar 

te spelen en na een tijdje geeft hij 

het op. Uitgeput vallen ze, na uren 

lopen, samen in slaap.  

 

 

 

Vragen om je niet te laten misleiden 

 

Ken je deze verleider in jezelf? 

 In welke situatie kom jij deze verleider wel eens tegen?  

 

 Wat wil deze verleider bereiken?  

 

 In welke situatie kom jij deze verleider in jezelf tegen? 

 

 Hoe kun je manipuleren?  

 

 Hoe zou je kunnen oefenen om deze verleider te weerstaan?  

 

 Wat denk jij dat nog meer nodig is om deze verleidersgeest te leren beheersen?  

 

 Welke andere geest zou daarbij kunnen helpen?  

 

 Wie in je buurt heeft deze geest als kwaliteit?  
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Oefeningen bij de wijsgeest 

 
Hoe ga je om met een emotionele reactie?   

Als iemand emotioneel reageert, is het de kunst om er even zorgvuldig aandacht aan te 

geven.  

Oefen dit als volgt: 

1. Geef aan dat je hebt gezien dat er iets bij A speelt.  

2. Ga na of de ander er iets over wil vertellen. Geef daar even de tijd voor. Blijf bij je eigen 

gevoel en luister ook naar de ander.  

3. Check als de ander op dat moment niets wil vertellen of hij er later over wil praten 

4. Ga door met waar jullie mee bezig waren.  

Het is de kunst om het zo te doen dat de ander zich gezien en gehoord voelt.  

Kijk hoe je kunt communiceren zonder woorden. Als de ander het prettig vond, heb je het 

goed gedaan! 

 

Hoe reageer je als iemand te dichtbij komt?  

Als iemand te dicht bij je komt, is het de kunst om je eigen grenzen op tijd aan te geven.  

Oefen dit als volgt:  

A komt dicht bij B staan of zitten en praat op hem in. Hij let goed op signalen van B. 

B reageert met lichaamstaal of laat met woorden merken wat hij ervaart. Hij blijft stevig 

staan.  

A vertelt wat hij aan de lichaamstaal van B heeft gezien (hieraan zie je eerder iemands grens 

dan met woorden). 

B vertelt wat hij A wilde laten zien. 

Bespreek samen hoe je iemands grens kunt opmerken en zien. Let op: Grenzen kunnen 

verschuiven.  

Als je iets geleerd hebt van de wijze waarop mensen hun grenzen aangeven, heb je het goed 

gedaan! 
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8. De verdover 

Mica denkt na over wat de groene genietgeest te bieden heeft. ‚Daar moeten we naar toe,‛ 

zegt ze de volgende ochtend tegen Iko. ‚Er is nu geen tijd om te gaan genieten, want er zal 

vast ook wel iets mis zijn met de genietgeest, maar ze kan ons misschien wel helpen. Als we 

haar kracht vinden, kunnen we achterhalen wat we écht willen. Maar eerst moeten we de 

schittering van de verleidersgeest afhalen, zodat we voortaan zelf kunnen beslissen. Daarna 

kunnen we naar het waterlandschap van de genietgeest gaan. In de spiegel van het meer 

kunnen we zien wie we echt zijn. Wat willen we echt? Wat vinden we belangrijk?  Het gaat 

niet om wat de manipulator ons wijs wil maken.‛ 

Op de vierde dag van de tocht maken Iko 

en Mica de verleidersgeest duidelijk dat 

ze de baas zijn over zichzelf. Hij hoeft de 

schijn niet meer op te houden. Tot hun 

verbazing wil hij graag meewerken! Dat 

komt omdat zij zélf kiezen wat ze willen. 

Hij houdt ervan als zij hun grenzen 

stellen! Ze sluiten zich weer bij de groep 

aan en gaan samen naar het 

waterlandschap. Hoe zou het met de 

genietgeest zijn? ‚Valt er straks nog wel 

wat te genieten?‛ vraagt Mica zich af. 

 

Als ze bij het meer zijn, kijkt ze in 

het water, maar ze ziet zichzelf niet. 

Het meer is grijsgroen geworden en 

uit het water komt de zwijmelgeest 

tevoorschijn. Mica doet een stap 

achteruit, maar Iko blijft vol 

bewondering staan. Wat een 

plaatje! De genietgeest komt naar 

hem toe, pakt hem speels vast en 

trekt hem mee door het water.  

Alweer een verleider, denkt hij 

even… , maar laat zich dan gaan. 

Het is te leuk! Mica ziet het 

gebeuren en denkt: Wat krijgen we 

nou?  Ze blijft staan, maar als ze ziet 

dat ze Iko uit het oog verliest, loopt ze er achter aan. Het water is heerlijk fris en ruikt lekker 

maar er zit wel veel wier in. Het blijft aan haar plakken. Ze ziet er al snel uit als een waternimf 

en moet er om lachen.  ‚Hier is tenminste leven in de brouwerij!‛ hoort ze  Iko roepen.  ‚Zo 

lekker hebben we het nog niet gehad!‛ ‚Ja, maar kijk wel een beetje uit!,‛ roept Mica hem 
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toe. Ze kijkt om zich heen maar ziet niets dat kwaad kan. Het water is heerlijk en ze kan best 

wel even ontspannen! Het enige wat er nog ontbreekt is lekker eten en drinken, bedenkt ze. 

Als bij toverslag komen er lekkere hapjes en drankjes tevoorschijn. ‚Dit is het helemaal! Ik lust 

er nog wel een!‛ roept Iko en grijpt naar een fles. Ze eten en drinken en Iko pakt een pil die 

hem wordt aangereikt. De kracht van de genietgeest wordt verdovend.  Ik moet een beetje 

opletten, denkt Mica. Ach, het is maar een spel, denkt Iko.   

De wereld begint voor hun ogen te draaien. Door een waterkolk worden ze meegetrokken. 

‚Who cares? We leven vandaag!‛ roept Iko. Ze draaien rondjes tot ze misselijk worden. Pas als 

ze elkaar niet meer kunnen zien, wordt Mica ‘wakker’.  

‚Waar zijn we mee bezig? We 

zouden in de spiegel kijken,‛ 

mompelt ze. ‚Hoe kan het dat het 

water zo troebel is?‛ vraagt Iko. 

‚Begrijp je dat?‚ ‚Ik begrijp mezelf 

niet eens meer,‛ zegt Mica en ze 

denkt, nu heb ik me weer te pakken 

laten nemen. Ze schudt haar hoofd 

en zegt: ‚We moeten er nu mee 

stoppen!‛ Ze rukken zich los, pakken 

de zwijmelgeest vast en kruipen uit 

het water. Op de oever vallen ze, 

nog half zwijmelend, in slaap.   

 

Vragen om jezelf te beheersen 

 

Ken je de zwijmelaar in jezelf? 

 In welke situatie kom jij de zwijmelgeest in jezelf tegen?   

 Waarom heet deze geest hier ook de verdover?  

 Hoe zou je kunnen oefenen om de verdover te weerstaan?  

 Wat denk jij dat nog meer nodig is om de zwijmelgeest te leren beheersen?  

 Welke andere geest zou daarbij kunnen helpen?  

 Wie in je buurt heeft deze geest als kwaliteit?  
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Oefeningen bij de genietgeest 

 
Oefening: Goede vragen stellen   

Als je de goede vragen kunt stellen, ben je al een eind op weg.  

Oefen dit in een situatie waarin je wilt onderzoeken hoe je met elkaar op een goede manier 

verder gaat.   

1. Ga na wat voor soort vragen je meestal stelt. Zijn ze gesloten of open? (Een 

gesloten vraag kun je alleen heel kort beantwoorden. Bijvoorbeeld met ja of nee.) 

2. Bedenk open vragen waardoor de ander meer gaat vertellen. Deze vragen 

beginnen vaak met Wat of Hoe. Wat vind je van…? Hoe kun je dat aanpakken?  

3. Vraag door totdat de ander genoeg heeft verteld. 

4. Stel jezelf ook de goede vragen! Dan vind je de weg die je wilt gaan vaak als 

vanzelf  

Als je veel meer te weten komt, heb je het goed gedaan!# 

 

Oefening: Hoe kun je je eigen valkuilen weerstaan?  

Als je aan het genieten bent, is het de kunst om je grens te kennen en te bewaken. 

Oefen dit voordat je in een verleidelijke situatie belandt. 

1. Ga met een vriend na wat in een verleidelijke situatie je valkuil kan zijn. 

2. Wat gaat goed? Wat kun je beter anders doen?  

3. Vraag door zodat het helder voor je wordt op welk moment de verdover toe kan 

slaan. 

4. Geef aan wat er nieuw voor je is. 

5. Geef aan wat je concreet wil doen om de zwijmelgeest te weerstaan.  

Als je de zwijmelgeest de volgende keer anders aanpakt, heb je het goed gedaan! 

 

 

 

 

 



De 7 tijdgeesten 

 

 

 

© Mieke Vollenhoven 2018      - 26 - 

    

9. De kwaadspreker 

Iko wordt wakker uit zijn roes. Hij voelt zich niet lekker en wanneer hij terugdenkt aan wat er 

is gebeurd vindt het slap van zichzelf. Hij gaat hier echt mee stoppen, zegt hij tegen Mica. Ze 

besluiten, als ze bij de genietgeest  komen, om van te voren iets af te spreken. De praatgeest 

kan hen, helpen  om duidelijke afspraken te maken. Dan worden ze niet weer verleid om over 

de top te gaan.   

Als Iko en Mica de groene zwijmelgeest tegenkomen,  maken ze direct duidelijk  waar hun 

grens ligt. Zij hoort aan hun stem dat het menens is en klaart ervan op. Wat leuk! Ze wil 

eigenlijk dat ze echt genieten!    

Ze nemen de genietgeest 

mee naar het 

heuvellandschap van de 

praatgeest. Het gebied ligt 

in de buurt van het dorp 

waar zij wonen. Misschien 

komen ze daar wel mensen 

tegen die ze kennen! De 

praatgeest staat op een 

heuvel om zich goed 

verstaanbaar te maken. Er 

zijn veel mensen naar hem 

toe gekomen om te horen 

wat hij te vertellen heeft. 

De praatgeest doet zijn 

naam eer aan: hij praat als 

Brugman.  

Als ze dichterbij komen, horen ze dat hij vuile praatjes heeft gekregen. Donkere wolken 

trekken zich boven hem samen en de lucht wordt grauw. Ze horen zijn verontwaardigde 

stem al uit de verte en proberen hun gevoel af te schermen. Maar het lukt niet goed en ze 

wijzen al snel met hun vinger naar elkaar. Iko waarschuwt Mica: ‚Je moet niet naar hem 

luisteren en je oren dichthouden!‛ Mica reageert : ‚Jij denkt zeker dat je het beter weet! Ja, 

dat kon ik gisteren merken!‛ ‚En jij hebt gisteren zeker niks gedaan!‛ snauwt Iko terug. Ze zijn 

allebei in de ban van de kwaadspreker en kunnen niet ophouden. Hun gedachten gaan 

tekeer. Mica noemt Iko stom. Iko antwoordt dat ze een trut is en eerst maar eens naar 

zichzelf moet kijken. Ze hebben ruzie en ze zijn niet de enigen uit hun groep. De geest van de 

kwaadspreker is besmettelijk! Dan stelt Iko de vraag: ‚Hoe komen we hier uit?‛ En antwoordt 

Mica met: ‚We moeten verder kijken dan onze neus lang is.‛ 
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Dat helpt. Ze kijken om zich 

heen, proberen overzicht te 

krijgen en herkennen mensen 

uit hun dorp. Maar er is geen 

gelegenheid om met hen te 

praten. De kwaadspreekgeest 

dendert maar door en allerlei 

mensen gaan zich ermee 

bemoeien. De lucht is geladen. 

Iko en Mica krijgen het weer te 

kwaad. Zo vallen ze weer in het 

patroon. Iko slingert zijn 

dorpsgenoten een verwijt voor 

de voeten: ‚Waarom gingen zij 

niet mee op reis?  En Mica doet er nog een schepje bovenop met: ‚Jullie zijn ouder en 

hadden beter moeten weten!‛ ‚Nou, vergeet het maar,‛ zegt Iko. ‚Dit houdt voorlopig echt 

niet op!‛ Ze blijven praten als een kip zonder kop. Als ze maar íemand de schuld kunnen 

geven. Het lucht wel even op, dat wel. Iko probeert de oorzaak te pakken te krijgen en zegt: 

‚Weet je waardoor de sfeer wordt verpest? Het komt omdat er te veel vreemde mensen in 

het dorp zijn komen wonen!‛ Mica wordt boos en zegt: ‚Doe niet zo idioot! Dat ligt niet aan 

die mensen, zeg!‛ Iko heeft hier geen zin meer in, draait zich om en loopt de andere kant op. 

De geest van de kwaadspreker voert duidelijk de boventoon. In het tumult komt ook weer de 

rode strijdgeest in mensen los. Mensen beginnen te schreeuwen en worden agressief. De 

haatzaaier grijpt zijn kans en strooit leugens rond. Het is nepnieuws dat aanhangers krijgt. Er 

zit wel iets van waarheid in, maar die krijgt een foute twist en wordt geweld aangedaan. Er 

worden zondebokken aangewezen die moet boeten voor het onrecht dat mensen voelen. 

Oude koeien worden uit de sloot gehaald. Onschuldige mensen worden op hun uiterlijk 

gepakt. ‚Dit kán niet!‛ zegt Iko luid als hij dat ziet. ‚Zij hebben niets gedaan! Iemand moet 

ingrijpen!‛ En hij herhaalt: ‚Volgens mij hebben zij niets gedaan!‛ Een paar mensen heffen 

hun vuist op en kijken hem woedend aan. Dan houdt hij zijn mond. En ook Mica zwijgt.   

Die nacht kunnen ze er beiden niet van slapen. Er moet echt iets gebeuren, want de 

kwaadspreekgeest krijgt te veel macht.  
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Vragen om de Kwaadspreekgeest te weerstaan 

 

Ken je de kwaadspreker? 

 Wanneer kwam jij de kwaadspreekgeest in een ander tegen?  

 

 In welke situatie kwam jij de kwaadspreekgeest in jezelf tegen?  

 

 Hoe zou je kunnen oefenen om de kwaadspreker te weerstaan?   

 

 Wat denk jij dat nog meer nodig is om de kwaadspreekgeest te leren beheersen?  

 

 Welke andere geest zou daarbij kunnen helpen?  

 

 Wie in je buurt heeft deze geest als kwaliteit?  
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Oefeningen bij de praatgeest 

 
Het patroon bespreken  

Als er steeds op dezelfde manier wordt gepraat, is het de kunst om het patroon te 

doorbreken.  

Oefen dit als volgt:  

1. Geef aan dat er steeds op dezelfde manier wordt gepraat en benoem wat er gebeurt 

(bijvoorbeeld mopperen over de ander, steeds hetzelfde vertellen en aandikken).  

2. Doe het op zo’n manier dat de ander het herkent en zich niet aangevallen voelt.   

3. Check of de ander het herkent.   

4. Vraag aan de ander wat zijn eigen ervaringen zijn op dat gebied.   

5. Ga met hem na waarmee je hem misschien kunt helpen.  

Als de ander meer over zichzelf wil vertellen dan over de ander, heb je het goed gedaan! 

 

Werken aan beeldvorming  

Als mensen een negatief beeld van zichzelf of van anderen naar voren brengen, is het de 

kunst om na te gaan of het werkelijk zo is.  

Oefen dit als volgt:  

1. Herhaal de opmerking letterlijk en vraag aan de ander of het  werkelijk zo is.  

2. Geef de ander tijd om te vertellen wat hij ervan vindt. Als de ander zijn opmerking 

relativeert, heb je het voor elkaar.  

3. Als de ander bij zijn vooroordeel blijft, kun je vragen hoe hij het nog anders zou 

kunnen bekijken. 

4. Geef eventueel een voorbeeld waarin het anders was. 

Bespreek samen wat het verschil is tussen feiten (hierover is iedereen het in principe eens) 

en meningen (hierover verschillen mensen) aan de hand van voorbeelden. 

Als het verschil tussen feiten en meningen duidelijk is geworden, heb je het goed gedaan!  
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10. De overheerser 

Iko wil met de heersgeest orde op zaken stellen. Er moet ingegrepen worden, vindt hij. Hij en 

Mica willen die negatieve praatjes uit de wereld helpen. Maar hoe? Ze bespreken het met 

hun reisgenoten. Hoe kun je mensen die onzin uitkramen tot de orde roepen? Door naar hun 

eigen verhaal te vragen? En wat dan? Het is bovendien best moeilijk om te luisteren, wanneer 

je zelf verontwaardigd bent.   

Ze merken dat sommige reisgenoten de kwaadspreekgeest aanspreken op zijn gedrag, maar 

houden zelf wijselijk hun mond. Ze stellen alleen af en toe een vraag. Dat helpt, maar niet 

genoeg. Er worden nog steeds mensen opgepakt die niets hebben gedaan. Er moet 

ingegrepen worden!. Ze lopen samen met hun reisgenoten naar de stad om hulp te vragen. 

Daar heeft de heersgeest de macht. Hoe het ook met hem zit, hij moet recht spreken 

voordat de kwaadsprekers verder haat kunnen zaaien. Dat is zijn verantwoordelijkheid. 

Het schemert al als ze op de top van de berg aankomen. De muren van de stad doemen op in 

het donker. De lucht is donker en dreigend, er is onweer en het bliksemt, maar ze kunnen 

niet anders dan doorgaan. Iko wil de heersgeest hoe dan ook meemaken en Mica wil 

proberen deze kracht te 

begrijpen. Ze lopen naar de 

poort en worden binnen 

gelaten.  

De zesde geest, de heersgeest, 

heeft hun dorp wel eens 

geholpen toen er problemen 

waren. Maar nu is hij niet langer 

rechtvaardig,  maar een 

overheerser. De poort sluit zich 

achter hen en ze zien een 

donkere wolk boven de stad. 

Dichtbij een groot gebouw met 

een koepel komt de 

overheersgeest op hen af. Hij 

drijft hen het gebouw in.  

In de koepel klinken luide bevelen. Ze voelen onzichtbare draden aan hen trekken. Straks 

worden ze nog marionetten! Ze spartelen tegen maar worden gevangen in de draden. Het is 

een groot  web. De macht van deze kracht is wellicht nog groter dan in het dorp. Ze zien 

mannen en vrouwen in donkere pakken. ‚Laten we maar doen wat ze willen!‛ roept Iko. 

‚Anders zijn we nu al de klos!‛ ‚We kunnen nu niet anders, maar straks moeten we los,‛ roept 

Mica. Ze laten toe dat hun kleren worden afgenomen en ze een donker pak aan krijgen. Door 

mee te doen raken ze in de ban van de overheerser. Hun eigen wereld verdwijnt. Iko let goed 

op. Hij is er best trots op dat hij er in het pak goed uitziet en vindt het ook interessant. Het 
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werk dat ze moeten doen is niet fijn, maar hij kan er wel veel van leren toch? Zo komt hij 

hoger op.  

Mica voelt zich niet goedt en probeert er 

iets van te begrijpen. Wat speelt hier? 

Waarom zitten ze vast? Ze doet alsof ze 

meedoet. Ze gaan al snel lijken op de 

mannen en vrouwen die in de draden van 

het systeem gevangen zitten. Beelden 

dringen zich op via schermen. Schaduwen 

van lijstjes met cijfers komen op hen af. 

Ze begrijpen wat ze moeten doen. Cijfers 

en statistieken geven de targets aan waar 

ze aan moeten voldoen. Ze hebben 

succes, maar dat valt bij anderen niet in 

goede aarde. Mensen mopperen op hen. 

‚Hoge bomen vangen veel wind,‛ zegt 

Iko met een grijns waarop Mica aanvult met: ‚We hebben de zaak aardig onder controle.‛ 

Maar ze zoekt een uitweg.  

Ze worden gedreven door de kracht van de overheersgeest en beginnen te bewegen alsof ze 

machines zijn. Cijfertjes dansen voor hun ogen. Het gaat vooral om geld en macht. Mica 

merkt dat Iko uit zijn ogen kijkt alsof hij geesten ziet. Ze is zich bewust dat ze klem zitten 

onder invloed van de overheersgeest die ze juist willen beheersen. De krachten van deze 

geest zijn zo groot! Ze is bang en laat dat  merken. Iko ziet hoe bleek Mica is. Doordat hij dat 

waarneemt,  krijgt hij ineens scherp in de gaten dat ze zichzelf niet meer zijn, maar in de ban 

van een negatieve macht.  

Ze praten lang over wat hun overkomt en hoe ze verder kunnen met hun reis. Laat in de 

avond vallen ze in slaap. Ze liggen op bedden in een smetteloos witte zaal, hun pakken 

keurig gevouwen over de stoelen, een rechte scheiding in hun haar.  
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Vragen met macht om te gaan 

 

Ken je de overheerser? 

 In welke situatie kom jij de overheersgeest in jezelf tegen?  

 Hoe zou je kunnen oefenen om de kracht van de overheerser te weerstaan?   

 Wat denk jij dat nog meer nodig is om de overheersgeest te leren beheersen?  

 Welke volgende geest zou daarbij kunnen helpen?  

 Wie in je buurt heeft deze geest als kwaliteit?  

 Hoe kan die persoon zijn kwaliteit gebruiken? 

 Wat doet een intimidator? 
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Oefeningen bij de heersgeest 

 
Feedback geven   

Als mensen iets doen wat je vervelend vindt, is het de kunst om duidelijk te maken wat het 

effect op jou is zonder de ander te veroordelen.  

Oefen dit als volgt: 

1. Ga na of het moment geschikt is om feedback te geven. 

2. Geef op herkenbare wijze aan wat de ander precies heeft gezegd of gedaan. 

3. Houd je bij waarneembaar gedrag en geef geen interpretatie. 

4. Geef aan wat voor effect het op jou persoonlijk heeft: Wat denk jij dan? Wat ervaar jij 

dan? Wat voor  gevolg heeft het voor jou? 

5. Geef aan wat je graag voor concrete verandering wil zien bij de ander. Bijvoorbeeld: 

Kun je me wat meer tijd geven?  

6. Vraag wat de ander daarvan vindt en wil doen. Dat is zijn keuze. 

Bespreek samen of de boodschap die je geeft de kans groter maakt dat de ander positief 

reageert. Is het gelukt om de stappen te volgen?  

Als degene die je feedback hebt gegeven het een goede feedback vond, heb je het goed 

gedaan!  

 
Tijd voor een compliment  

Als je je valkuilen en kwaliteiten allebei kent, kun je moeilijke situaties veel beter aan. 

Oefen dit in een situatie die mensen lastig vinden.  

1. Geef aan dat het tijd is voor een compliment. 

2. Vraag aan anderen of ze iets willen noemen wat jij goed kunt.  

3. Laat dit ook bij anderen doen. 

4. Bespreek wat het effect is van complimenten krijgen. 

5. Ga na hoe er meer nadruk kan komen te liggen op wat de deelnemers goed doen. 

Als de deelnemers zowel hun kwaliteiten als hun valkuilen beter kennen, heb je het goed 

gedaan! 
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11. De paniekgeest 

Iko en Mica zitten in de stad gevangen. Mica hoopt dat de droomgeest hun perspectief kan 

geven. Of is ze haar dromen en idealen kwijt? Dat zou geen wonder zijn. De geest van licht en 

leven laat haar zien dat ze de draden van de overheersgeest los kunnen snijden nu ze deze 

duidelijk zien en dat ze de stad op de berg moeten ontvluchten voordat het licht wordt. Ze 

leest de spreuk die op het scherm verschijnt: 

 
Op de zevende dag van hun 

reis vluchten ze, nog voordat 

de zon opkomt, met hun 

reisgenoten de stad uit. 

Eerst bergafwaarts en later 

door het heuvellandschap. 

Ze komen bij de hoge berg 

waar de droomgeest 

rondwaart. Ze beklimmen de 

berg tot ze in de wolken zijn. 

En geen hand meer voor 

ogen zien.   

 
 
De zevende geest, de droomgeest, die hen eerder perspectief heeft gegeven, komt in een 

grijs-roze wolk op hen af zweven. De wolk lijkt een lange jurk van tule en ziet er prachtig uit. 

Maar het beeld klopt niet met de realiteit. De droomgeest is een fantast geworden die 

gouden bergen belooft. ‚Jullie zijn uitverkoren om de wereld te redden en de top te 

bereiken,‛ vertelt zij op hoge toon. ‚We gaan van jullie dromen een toren bouwen die ver 

boven de wolken zal reiken. Dan 

kunnen we alles zien en begrijpen.‛  

Het lijkt rozengeur en maneschijn, 

maar ze twijfelen direct. ‚Het is te 

mooi om waar te zijn!‛ zegt Mica.  

Maar het is wel een mooi idee! ‚Zo 

goedgelovig zijn we niet meer,‛ zegt 

Iko. Ook hij probeert zijn hoofd koel 

te houden en klimt door. Op de berg 

blijkt dat een droomgeest die te ver 

gaat een paniekzaaier kan worden. 

Zij laat hen zien hoe erg het volgens 

haar met de wereld is gesteld.  
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Ze brengt hun hoofd op hol en Mica en Iko 

denken even dat ze de wereld moeten 

redden en dat  een toren met hun dromen 

de oplossing daarvoor is. Iko vraagt zich af 

wat er nu wel en niet waar is.  

Mica weet dat dromen belangrijk zijn en 

zegt: ‚Misschien kunnen wij de waarheid wel 

zien en klopt het‛ Het begint hen te 

duizelen. Iko twijfelt en Mica ziet dingen die 

er niet zijn en wordt bang dat het fout 

afloopt.   

Totdat ze begrijpen wat een droomgeest in een verkeerde staat doet. ‚Deze geest zaait 

paniek. Zij maakt er een drama van,‛ zegt Iko. En Mica bedenkt: ‚Het lijkt net echt, maar die 

roze wolken spiegelen ons alleen maar van alles voor. We moeten ons niet langer van de wijs 

laten brengen en aan onze eigen bestemming vasthouden.‛ ‚Kijk niet te lang naar die mist. 

We moeten er zo snel mogelijk doorheen,‛ zegt Iko. Ze nemen hun dromen mee en kijken 

goed uit waar ze lopen. Zwijgend klimmen ze hoger en hoger tot ze de roze wolken achter 

zich hebben gelaten. Pas als ze de omgeving weer kunnen zien, praten ze verder. Samen met 

hun reisgenoten, die hetzelfde hebben meegemaakt, bereiken ze de top. Ze vallen in slaap 

om wat op krachten te komen. Ze weten dat het leven licht en donker is, maar hoe raken ze 

de duistere kant van de tijdgeesten kwijt?  

 

Vragen om je hoofd helder te houden  

 

Ken je de paniekgeest? 

 In welke situatie kom jij de paniekgeest in jezelf tegen?  

 Hoe zou je kunnen oefenen om de paniekgeest te weerstaan?   

 Wat denk jij dat nog meer nodig is om de paniekgeest te leren beheersen?  

 Welke andere geest zou daarbij kunnen helpen?  

 Wie in je buurt heeft deze geest als kwaliteit?  

 Hoe kan die persoon zijn kwaliteit gebruiken? 

 Wat heeft een warhoofd met een paniekgeest te maken? 
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Oefeningen bij de droomgeest  

 
Feiten, meningen en gevoelens   

Als je een lastige situatie met een meningsverschil wilt oplossen, zijn feiten, meningen en 

gevoelens in de communicatie belangrijk.  

Oefen dit als volgt:  

1. Vertel dat je graag onderscheid wilt maken tussen feiten, meningen en gevoelens.  

2. Spreek af dat jullie alleen iets als een feit zien waarover iedereen hetzelfde denkt. 

Dat houdt het functioneel. Op die feiten kun je samen bouwen. Bijvoorbeeld: Die jurk 

ziet er prachtig uit. Wat zijn de feiten? Schrijf ze op.  

3. Ga na wat de gevoelens zijn die spelen en waar behoefte aan is. Bijvoorbeeld: Maar ik 

voel wantrouwen (zie ook oefening nummer 1).  

4. Spreek af dat een mening een standpunt is waarover je kunt verschillen. Wat zijn de 

meningen?  

Bijvoorbeeld: Hier is sprake van teveel fantasie. Haar toon bevalt me niet. Ik mis een goede 

onderbouwing.  

5. Kijk of je op basis van de feiten, meningen en gevoelens samen een oplossing kunt 

vinden voor het probleem.  

Als je meer rekening houdt met wat mensen samen als waarheid zien, wat mensen erbij 

voelen en ervan vinden, doe je het goed!  

 
Oefening om je verlangens en dromen te leren kennen  

Als je je de betekenis van je gevoel herkent, ken je je eigen behoeften beter. Oefen eerst de 

vijf B’s basisemoties). Ga na wat je eigenlijk voelt in een spannende situatie. 

1. Boos betekent: Dit gaat voor mij te ver. Ik wil gehoord worden.   

2. Bedroefd: Ik voel me verdrietig. Ik wil getroost worden of even alleen zijn.  

3. Bang: Ik voel me niet veilig. Ik heb behoefte aan veiligheid.  

4. Blij: Ik voel me blij. Ik wil graag iets delen of vieren.   

5. Body: Ik heb een fysieke behoefte zoals eten, warmte, intimiteit.  

Als je weet wat je voelt, kun je eerder voorkomen dat je geest uit balans raakt. Naast 

gevoelens zijn ook meningen en feiten in de communicatie belangrijk.  
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12. De regenboog 

Op de laatste nacht van hun reis krijgen 

Iko en Mica van de geest van licht en 

leven een panorama van wat ze hebben 

bereikt. De zeven krachten in hen zijn 

sterker dan ooit. Hun strijdlust, 

werklust, wijsheid, sociale vaardigheden 

en dromen zijn toegenomen. Zeven 

lessen hebben ze gekregen. Ze kennen 

het verschil tussen illusie en 

werkelijkheid. Ze kunnen beter omgaan 

met meningen en gevoelens. Ze kunnen 

beter samenwerken en geven elkaar 

vaker een compliment. De laatste 

spreuk verschijnt: 

In de zevende nacht schijnt het licht van de sterren heel helder. Iko en Mica zien in hun 

droom dat het licht ook op hun reisgenoten schijnt. En op de zeven krachten in hen die ze al 

die tijd hebben mee genomen. Doordat het licht op alle krachten van de tijdgeest schijnt, 

sluiten de kleuren zich aanéén!   

 Als ze wakker worden, zijn de nevelen 

verdwenen. De lucht is opgeklaard en 

ze hebben zicht op de wereld onder 

aan de berg. In de verte zien ze de stad 

op de berg, de heuvels, het 

merengebied, het vuurstromenland en 

het woud bij het vulkaanlandschap 

waar hun dorp ligt. In de lucht die nog 

vochtig is, is de regenboog verschenen.  

De regenboog is verbonden met de 

zeven krachten in hen. De kleuren zijn 

in het hele land te zien: rood, oranje, 

geel, groen, blauw, indigo en violet-

roze!   
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Krachtenspel 

De zeven krachten zijn helder en laten allemaal weer hun positieve kant zien!   

De strijdgeest helpt mensen om te vechten voor wat ze willen. Iko en Mica kunnen hun 

krachten nog beter beheersen en agressiviteit vermijden. Maar als het moet, kunnen ze 

vechten als leeuwen.   

De werkgeest maakt het vuur in mensen verder wakker. Iko en Mica bouwen in alle rust hun 

leven verder met elkaar op en de opjager is verdwenen.  

De wijsgeest laat mensen hun talenten gebruiken. Iko en Mica stralen als sterren.   

De genietgeest laat mensen in liefde leven. Iko en Mica zijn liefhebbers van de kwaliteit van 

leven.  

De praatgeest leert mensen een duidelijke taal te spreken. Iko en Mica vertellen hun verhaal 

en zingen soms de sterren van de hemel.  

De heersgeest laat mensen r zien hoe ze orde op zaken kunnen 

stellen. Iko en Mica beslissen samen met anderen hoe mensen 

elkaar kunnen beschermen.  

De droomgeest geeft mensen perspectief. Iko en Mica 

begrijpen hun dromen beter en pakken de kansen die ze krijgen.   

Als mensen samenwerken, zien  hun krachten  er uit als een 

regenboog. Iko en Mica weten nu wat hen te doen staat als hun 

krachten uit balans zijn, in welke vorm dan ook!  
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De regenboog is anders 

Diezelfde nacht worden ze nog een keer door de geest van licht en leven verrast. Ze worden 

meegenomen. Als grote vogels vliegen ze door de lucht, nog hoger dan de toppen van de 

bergen. Ze komen tot ver boven de wolken. Daar kunnen ze ook de regenboog zien. Maar tot 

hun verbazing ziet de regenboog er zo hoog in de lucht heel anders uit! Er is geen begin of 

einde aan, er is geen boven- of onderkant. De boog loopt rond en het violet-roze komt weer 

uit bij het rood. De boog keert in zichzelf terug. Dat is gezichtsbedrog, vertelt de lichtgeest 

hen. Er is eigenlijk alleen maar licht in lucht en water. Je ziet de kleuren terug in het vuur, het 

water, de lucht en de aarde, de elementen in de natuur en de krachten in de geest van 

mensen.  

 

Als ze wakker worden, zien ze een enorme regenboog hoog boven de aarde. De aarde is 

verfrist door een regenbui en de zon schijnt al weer. Het is een droombeeld als nooit 

tevoren. Die kleuren! Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet-roze. Elke kleur is 

mooi van zichzelf maar allemaal samen, in elkaar overlopend, in harmonie… zijn ze een 

droom! Zo is het als de krachten van mensen samenwerken.    

In het Krachtenspel-spel kun je samen met behaag- en plaaggeesten je vaardigheden verder 

oefenen. Zie www.krachtenspel.nl  
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Vragen over alle krachten 

 

Ken je de regenboog? 

 Wat zie je van de regenboog vanuit een vliegtuig boven de wolken?  

 In welke situatie kwam jij alle krachten samen tegen?  

 Hoe zou je kunnen oefenen om ze samen te brengen?   

 Wat denk jij dat nog meer nodig is om de krachten van mensen samen te laten 

komen?  

 Welke kwaliteiten kunnen je daarbij als groep gebruiken?  

 Welke vaardigheden willen jullie oefenen?  

 Welke mensen kun je daarbij om hulp vragen?  
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Colofon 

 

Het verhaal De 7 tijdgeesten is een onderdeel van de website Krachtenspel.nl. Deze 

werkversie maakt het mogelijk om met mensen (jong en oud) te oefenen en te praten over 

krachten die in mensen en groepen spelen. Krachten die voor problemen in de samenleving 

zorgen als ze uit de hand lopen: agressie, stress, misleiding, verslaving, vooroordelen en 

nepnieuws, intimidatie en verwarring. Hoe ga je daar mee om? Verdere informatie: www. 

Krachtenspel.nl  

Auteurs: Mieke Vollenhoven, Jan Ausum en Dirk van de Spoel  

Op de website www.Krachtenspel.nl staat meer educatief materiaal om mee te werken: De 

langere versie van het verhaal Iko en Mica en de 7 tijdgeesten (15+); het korte verhaal Het 

krachtenspel (10+); en het kinderverhaal De vurige houthakker (8 +). Daarnaast vind je er: het 

Krachtenspel-spel (15+); het filmpje Krachtenspel van de tijdgeest (12+); de Test: Welke 

kracht is sterk in jou? (12+); Werkmateriaal (15+) en veel illustraties. Voor professionals staan 

er op de website Tips en suggesties, informatie en methodieken om met het materiaal te 

werken. 

 


