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1. De verhalen van de wijsgeest 

 

De wijsgeest is als het licht van de sterren 

Die je prachtig de weg kunnen wijzen 

Maar als je je laat misleiden door een Manipulator      

Kan deze je pakken en uitkleden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je wilt weten hoe de 7 krachten van de tijdgeest zich uiten, kun je de verhalen lezen die 

bij de wijsgeest staan. Daarin staat beschreven hoe die krachten in mensen werken. Als je de 

mechanismes begrijpt, kun je beter contact met mensen maken. Dan kun je beter 

samenwerken, liefhebben en meer bereiken met mensen. De krachten die in mensen leven 

zijn van alle tijden. Wil je wijs worden, dan is het nodig om je ook te verdiepen in verhalen die 

wijsheid bevatten. Wil je zelf iets te vertellen hebben, dan is het nodig om het verhaal achter 

de woorden van mensen te begrijpen. Waar zit jouw kracht om te begrijpen wat er gebeurt?  
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 Op de website staan verschillende verhalen bij de wijsgeest.  

1. Een kort verhaal (S) Het krachtenspel over een koningin (jong en oud) die opdrachten 

geeft om de krachten te beheersen. Dit is een verhaal dat snel overzicht geeft. Het is 

handig als introductie als je bijvoorbeeld snel het spel wilt spelen.  

2. Een modern sprookje (M) De 7 tijdgeesten (16+) waar de mechanismen staan 

beschreven. Hoe kun je de krachten gaan beheersen? Deze medium versie kun je ook 

vinden als werkversie met vragen en opdrachten onder de heersgeest. 

3. Een populair verhaal (L) Iko en Mica en de 7 tijdgeesten (16+) waarin de 

hoofdpersonen Iko en Mica niet alleen in het sprookje voorkomen maar ook in deze 

tijd leven. Dit verhaal laat zien hoe de krachten zich ook in het dagelijks leven kunnen 

laten zien.  

4. Een kinderverhaal (S) De vurige houthakker (8+) waarin twee kinderen en een 

houthakker de kracht van boosheid tegenkomen. In dit verhaal wordt niet over 

tijdgeesten gesproken.  

Ken je wijsgeest 

 In welke situatie kom jij de goudgele wijsgeest tegen?  

 

 Wat wil die verteller dan bereiken?  

 

 Wat is het verschil tussen een goed en een slecht verhaal voor jou?  

 

 Wanneer heb je de kracht van de wijsgeest nodig?  

 

 Welk verhaal spreekt jou vooral aan?   

 

 

2. De kracht van de wijsgeest 

Als je vooral goudgeel in je kleurenpalet hebt, ben je op de een of andere manier een wijs 

mens. Je hebt invloed op andere mensen zonder tegen hen te duwen en aan hen te trekken. 

Hoe doe je dat? Wijze mensen kunnen vaak goed luisteren, waarnemen en zich aanpassen. Ze 

zien wat de ander nodig heeft en kunnen hier rekening mee houden. Als je een wijze geest 

hebt, kom je vaak op het juiste moment met je eigen wensen en kun je je boodschap tactisch 

brengen. Je bent bereid te kijken of er een weg is, waar jullie allebei tevreden mee zijn. 

Onder je aardige houding kunnen andere gedachten spelen die je voor je kunt houden. Dat 

kan ook een valkuil zijn. De wijsgeest is in jou actief. Deze kracht zorgt er voor dat mensen 

bereid zijn om naar jou te luisteren.   

Je bent net als de minister van onderwijs in het verhaal Het krachtenspel.  Zijn opdracht is 

om te laten zien hoe de wijsgeest mensen de goede kant op kan krijgen zonder aan hen te 

trekken of te duwen.  In het verhaal De 7 tijdgeesten kun je lezen hoe Iko en Mica zich laten 

verleiden door de wijsgeest en zich laten manipuleren en misleiden. Het symbool van de 

wijsgeest is een ster.  
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Wissel uit in tweetallen  

A: Hoe gebruik je deze kracht om je dromen te bereiken? Hoe sta jij in je wijze kracht?  

Wat voor verhalen vertel jij dan? Welk verhaal spreekt jou het meeste aan?   

B: Stelt vragen aan A zodat duidelijk wordt hoe A zijn kracht kan inzetten (wissel 

daarna van rol)  

 

 

3. De valkuil van de wijsgeest 

Als je de ander te veel wilt beïnvloeden, dan kun je gaan manipuleren. Je verliest de 

werkelijkheid uit het oog en je wilt de ander zover beïnvloeden dat je te ver gaat. Als je te 

eigenwijs bent en stiekem je zin wilt doordrijven, gaat het ten koste van de eigenheid van de 

ander. Als je de werkelijkheid te mooi voorstelt om de ander te verleiden dan kom je in je 

valkuil. De valkuil van de wijsgeest is dat je gaat manipuleren. Soms besef je niet eens dat je 

de ander uitput en van zijn eigen kracht berooft. Je kijkt niet echt naar wat belangrijk is voor 

de ander. Je doet meer alsof. Het belang van de ander is voor jou niet echt belangrijk en je 

bent een manipulator geworden. De goudgele kleur die sterk is in jou wordt dan te fel, 

felgeel en kan als je doorgaat, veranderen in een doffe ellende. Ook voor jou. Als iemand zo 

ver gaat met mensen gebruiken, dan is hij een manipulator geworden en is er sprake van 

misbruik. Vroeg of laat raak je anderen kwijt als je hen manipuleert en je gedrag niet wilt 

bijstellen.  

Wissel uit in tweetallen  

 A: In welke situatie komt dit bij jou voor? Wat speelt er dan bij jou?  

 B: Stelt vragen over wat er stap voor stap bij A gebeurt in die situatie.   

Vragen 

 In welke situatie kom jij de manipulator in de ander tegen?  

 

 Wat wil de manipulator met zijn verleidingskunsten bereiken?  

 

 Hoe kom je deze verleidersgeest in jezelf tegen? 

Voorbeeld manipulator 
Ze leek gevoelig en was aantrekkelijk. Had ze eigenlijk wel in de gaten dat hij alleen maar 

aardig deed om zijn zin te krijgen? Zijn lieve woorden gingen erin als koek. Straks ging ze vast 

met hem mee naar het huis van zijn vriend. Hij zou zijn eigen adres niet geven. Stel je voor 

dat ze later thuis bij hem langs kwam!  
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4. De fysieke reactie 

Als je te veel invloed wilt uitoefenen, kun je dat soms merken aan wat er in het lijf gebeurt. 

Je beweegt erg veel en je stem klinkt hoger of harder. Je wilt steeds wat te vertellen 

hebben. Als je constant aandacht trekt of aan een ander duwt, kun je dat merken aan de 

soort aandacht van de ander. Je hebt misschien wel zijn aandacht maar de ander is niet echt 

in contact met jou. Je neemt de ander mee naar een droom- of fantasiewereld. Hoe hoger je 

vliegt, hoe harder je kunt vallen. Hoe hoger je de ander laat vliegen, hoe harder de grond 

voor de ander als hij wakker wordt uit de droom.     

Het probleem is dat mensen die te veel invloed willen hebben, soms niet merken wanneer ze 

te ver gaan. Ze zitten soms zelf in de droomwereld van de droomgeest. Maar meestal is een 

manipulator zich best bewust dat hij zijn verhaal mooier maakt dan het is. Hij bedenkt een 

verhaal om zijn zin te krijgen. Sommige mensen die manipuleren zijn er zo goed in geworden 

dat het nauwelijks te merken is aan hun lichaamstaal. Maar je kunt het merken wanneer 

iemand zijn verhaal te mooi maakt. Dan raakt hij het echte contact met de ander kwijt. Het 

klinkt vaak schijnheilig. Een manipulator lijkt misschien te stralen maar het goudgeel wordt 

te fel. Hij schept te hoge verwachtingen bij anderen. Het is te mooi om waar te zijn.  

Oefening in waarneming (verdeel de rollen: A, B en C) 

A: Laat zien hoe hij de ander kan verleiden. Hij doet van alles om de ander zover te 

brengen dat hij zijn zin krijgt. Oefen met verschillende soorten stemmen en gebaren.  

B: Doet er nog een schepje bovenop door mee te gaan in de mooie verhalen en laat 

zich betoveren 

C: Kijkt hoe je kunt zien of horen aan de lichaamstaal wat er gebeurt en roept STOP 

als hij het heeft gezien. A en B stoppen. 

C: Vertelt aan A en B wat hij heeft gezien. A en B vullen aan met wat zij hebben 

opgemerkt.    

Vragen 

 Hoe zou je kunnen oefenen om de verleider of manipulator te beheersen?  

 

 Wat denk jij dat nodig is om de verleidersgeest te beheersen?  

 

 Welke andere kracht zou daarbij kunnen helpen?  

 

 Wie in je buurt heeft deze kracht als kwaliteit? 
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5. De effectieve reactie 

De vraag is hoe je je zelf weer tot de orde brengt als er een verleider of manipulator in jou 

schuilt. Dat kan door meer met je beide voeten op de grond te staan en ervoor te zorgen dat 

je doet wat je zegt. Dat je betrouwbaar bent. Je stopt met je mooie verhaaltje en geeft op 

tijd aan dat het de vraag is of het wel kan. Of je houdt op met de mooie vertoning en het 

aardige gedoe en laat meer zien van je eigen vragen. De kunst is om te kijken naar wat er 

haalbaar is. Vaak is het mogelijk om iets te vinden wat jullie allebei graag willen doen. Je hebt 

veel meer kans dat je je doelen op de lange duur bereikt als je ook realistisch bent. Dus als 

het goudgele te veel gaat schitteren en de verwachtingen bij jezelf en de ander te hoog 

worden, bespreek wat er reëel is! Dat kan vaak zonder je dromen op te geven.  

Effectief reageren 

Je kunt jezelf leren effectief te reageren als je te hoog vliegt:  

1. Leer het moment te herkennen dat je te hoge verwachtingen hebt van jezelf of 

meegaat in een te mooi verhaal. Stop jezelf voor die tijd. 

2. Onderzoek wat voor soort een verhaal jij wilt vertellen of horen. Wil je een sterk 

verhaal? Dat je een verhaaltje op de mouw spelt? Wil je misleid worden? Of wil je een 

echt verhaal? Kun je zowel de sterke punten als de risico’s onder ogen zien en 

vertellen? Durf je op jezelf te vertrouwen?    

3. Hoe maak je contact met de wijze geest in jezelf? Of hoe herken je of je goed in 

contact bent?  

4. Welke reactie helpt jou als wijsneus in deze situatie?  

Tip 
Als je de wijsgeest beter wilt begrijpen, lees over de wijsgeest in het verhaal De 7 

tijdgeesten. En oefen met de spelsituaties bij de wijsgeest in het spel. Bijvoorbeeld de 

spelsituatie: Je bent vernederd op internet en gaat in verweer. 

 

 

6. Feedback geven 

Geef elkaar feedback op eerlijke reflectie en de vraag: Wat werkt wel en wat werkt niet als je 

invloed uit wilt oefenen?  

Verzamel goede tips om een goed verhaal te kunnen vertellen. En op tijd je houding of 

verwachtingen bij te sturen. Waar hebben jullie wat aan?   
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Colofon 

Dit Werkmateriaal is een onderdeel van de website Krachtenspel.nl. Het materiaal op deze 

website 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, werkstress, manipulatie, verslaving, nepnieuws en 

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

Krachtenspel.nl  

Auteur en illustraties: Mieke Vollenhoven   

Vormgeving logo en spelkaarten: Hellenique Art & Design B.V. Putten 

Op de website www.Krachtenspel.nl staan diverse verhalen om mee te werken: Het korte 

verhaal Het krachtenspel (10+); Het verhaal Iko en Mica en de 7 tijdgeesten (15+); De 

werkversie van het verhaal De 7 tijdgeesten (15+) 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+). Voor professionals staan er op de 

website Tips en suggesties, informatie  en methodieken om met het materiaal te werken. 

 

 


