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Agenda licentie workshop 
Krachtstenenspel© 
 
16 januari 
29 januari 
8 februari 
11 februari 
28 februari 
 
9 april 
17 mei 
27 mei 
17 juni 
28 juni 
 
Voor groepen van minimaal 4 
personen kan in overleg een 
passende datum gepland 
worden.  

Een leuke invulling voor een 

   
 Oude en Nieuwe Wensen 

Het is de tijd van terugblikken en vooruitkijken. En ja, een beetje sentimenteel 
word ik daar wel van want wat is er veel gebeurd het afgelopen jaar. Zo rolden in 
april de eerste spellen van de pers, waarna ik samen met de kinderen steentje 
voor steentje de zakjes voor het spel heb gevuld om daarna de eerste spelkisten 
te vullen. Deze eerste spellen zijn in de loop van het jaar uitgewaaierd over het 
land en zij zijn door coaches van dichtbij en ver weg met enthousiasme 
ontvangen en ingezet. Het is een wens die in vervulling is gegaan. Dat is ook 
precies waar het bij het Krachtstenenspel om gaat, wensen, focussen en stappen 
zetten. 
Met het creëren van dit spel heb ik zelf mogen ervaren hoe het is om je wensen 
en dromen te volgen. Maar ook hoe moeilijk het soms is om door te zetten en om 
op je eigen pad te blijven. Ik heb opnieuw ervaren waar mijn grenzen liggen, hoe 
fijn het is om hulp te ontvangen op momenten 
dat het even niet meer stroomt, maar 
bovenal hoe wondervol het is om te groeien in 
je eigen proces. 
Dit is mijn wens voor al die cliënten die met 
behulp van het Krachtstenenspel weer op hun 
eigen pad komen. Dat zij de moed vinden om 
eigen wensen en doelen te verwezenlijken en 
hierin gedragen worden door de 'horizontale 
zwaartekracht' van de edelstenen. Ik kan niet 
beloven dat het altijd een makkelijk pad zal zijn. Wel een pad vol uitdaging, 
bewustwording en groei. 
May all your beautiful wishes come true, 
Saskia 
  

 
De Magie van Edelstenen 

Veel coaches en hulpverleners hebben edelstenen in hun praktijk liggen. Soms 
gewoon omdat het van die mooie schatten zijn om mee te geven aan het eind 
van een sessie. Soms als onderdeel van een coachingstool zoals het 
Krachtstenenspel of COACHEE!. Als onderdeel van een coachingstool geven de 
stenen een extra dimensie aan het bewustwordingsproces. Bewust coachen met 
edelstenen gaat nog een stapje verder. 
 

Hoe je daar een goede basis voor legt, ervaar 
je tijdens deze nieuwe workshop. Deze 
workshop is gericht op het kennismaken met 
de werking van edelstenen en het maken van 
een eerste verbinding. Het is een 
ervaringsgerichte workshop met een 
meditatief karakter. Vanuit de stilte en 
verbinding, reiken de stenen je inzichten 
aan die besloten liggen in de diepe lagen van 
je onderbewuste. Met deze basisverbinding 

ontstaat de mogelijkheid om de stenen op diverse manieren in te zetten tijdens 
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intervisiedag misschien? 
 
Deelnemers die in het bezit zijn 
van een COACHEE! 
spellicentie ontvangen € 15,00 
korting op de licentie 
workshop Krachtstenenspel©. 

Agenda overig 
26 januari - Krachtstenenspel 
voor moeders 
2 februari - Imbolc, workshop 
voor de startende 
(kinder)coach 
21 juni - De Magie van 
Edelstenen 

Samen delen 
Heb jij een bijzondere ervaring 
met het Krachtstenenspel die je 
zou willen delen in deze 
nieuwsbrief? Stuur je tekst naar 
info@krachstenenspel.nl 

  
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief 
omdat je je hiervoor hebt 
opgegeven. Met de link onderin 
deze mail kun je je 
abonnement opzeggen of 
wijzigen.  
  
Ken je iemand voor wie deze 
informatie ook waardevol is?  
Ik vind het leuk als je deze 
nieuwsbrief doorstuurt. 

  

  

coachende doeleinden. Hoe je dat doet, ervaar je tijdens deze workshop. Als 
leuke bijkomstigheid brengt deze workshop je een flinke dosis zelfreflectie en 
geeft het jouw intuïtieve ontwikkeling een boost. 
 
Deze workshop is een groepsworkshop van een dagdeel en is geschikt voor 
groepen van 10 tot 70 personen. Tijdens de landelijke COACHEE! speeldag in 
oktober 2013, is deze workshop gegeven aan een groep van meer dan 70 
coaches en hulpverleners. Zij hebben een eerste basisverbinding gelegd en de 
workshop met enthousiasme ontvangen.  
Om ook aan de individuele vraag te voldoen (en ook gewoon omdat ik het leuk 
vind), organiseer ik eenmalig een workshop Magie van Edelstenen waarvoor je je 
individueel kunt inschrijven.  
 
Datum: zaterdag 21 juni  
Kosten: € 25,00 exclusief btw.  
Tijd: van 10.00 tot 12.30 uur.  
Locatie: afhankelijk van het aantal aanmeldingen ga ik op zoek naar een centraal 
gelegen inspirerende en sfeervolle locatie. 
Inschrijven: stuur een mailtje naar info@krachtstenenspel.nl 
 
Deze workshop is in passende format onderdeel van de nieuwe Kindercoach 
Praktijkopleiding COACHEE! bij De Magie van Kindercoaching van Jeannette 
Bakker-Stam. Meer informatie over de opleiding vind je op 
www.magievankindercoaching.nl 
  

 
Mama kom je spelen? 

Op zondag 26 januari is er op speciaal verzoek een thema workshop voor 
moeders. Het wordt een workshop voor moeders die doelgericht aan de slag 
willen met wensen en doelen die in het gezin leven. Maar ook moeders die voor 
zichzelf een stille wens hebben en daar graag zelf hoofd, hart, handen en voeten 
aan willen geven. 
 
Tijdens deze workshop maken we gebruik van het Krachtstenenspel, edelstenen 
en vooral de kracht en kennis van ons moeder-zijn. Dit is een ervaringsgerichte 
thema workshop waarbij je nieuwe inzichten over jezelf ontdekt, van elkaar leert 
en samen nieuwe ervaringen opdoet. Het is géén licentie workshop 
Krachtstenenspel, hoewel het Krachtstenenspel wel een prominente rol heeft op 
deze dag. Je hoeft geen (kinder)coach of hulpverlener te zijn om deze workshop 
te volgen, jouw moeder-zijn is meer dan genoeg. 
Het belooft een heerlijke dag te worden met ruimte voor jezelf en aandacht 
voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Als drukke bezige moeders weten we 
allemaal dat tijd voor onszelf niet altijd iets vanzelfsprekends is. Ben jij toe aan 
een inspirerende dag? Zeg jij JA tegen jezelf?  
Je bent welkom! 
 
Datum: zondag 26 januari 
Tijd: van 10.00 tot 16.30 uur.  
Kosten: € 35,00 ex. btw, incl. koffie, thee en 
lunch. 
Inschrijven: stuur een mailtje 
naar info@krachtstenenspel.nl 
Locatie: afhankelijk van het aantal 
deelnemers ga ik op zoek naar een centraal 
gelegen inspirerende en sfeervolle locatie. 
Minimaal 6 deelnemers, maximaal 20. 
  

  
 

   
"All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them." 

- Walt Disney -  
 

Imbolc  
Oude gebruiken en rituelen zijn voor onze voorouders altijd van enorme waarde 
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geweest. In onze huidige tijd zijn we onbewust nog steeds verbonden met deze 
gebruiken en rituelen. Wellicht herken je de behoefte om aan het begin van de 
winter de knusheid van je huis op te zoeken en aan het begin van de lente je 
deuren open te gooien, de frisse voorjaarswind door je huis laten waaien of eens 
lekker schoon te maken en op te ruimen. 
 
Imbolc (spreek uit: immolk) is een oud Keltisch feest. Het feest werd op 2 februari 
gevierd en was een rituele reiniging om de aarde na de winter opnieuw 
vruchtbaar te maken als voorbereiding op het ploegen en zaaien. Imbolc is het 
Keltische woord voor "rondom de buik", waarmee de buik van Moeder Aarde 
werd bedoeld. Imbolc is ook een feest dat te maken heeft met de terugkeer van 
de vruchtbaarheid na de winter. Na of tijdens Imbolc kan er geploegd en gezaaid 
worden. De levenskracht die in de winter heeft gesluimerd wordt opnieuw 
geactiveerd. Tevens werden in huis een grote schoonmaak gehouden. We 
hebben hier het begrip voorjaarsschoonmaak aan overgehouden. Imbolc is 
bedoeld om iets wat al eerder op gang is gekomen van alle overbodige franje te 
ontdoen en er een duidelijk doel aan vast te knopen. 
 
Misschien heb je met  je wensen voor het nieuwe jaar het goede voornemen 
geuit: "Ik wil een bloeiende kindercoachpraktijk." Dan is Imbolc een goed 
moment om je af te vragen wat je allemaal met jouw praktijk wilt gaan doen en 
hoe je dat voornemen handen en voeten gaat geven. Waarmee je als het ware je 
goede voornemen zaait, zodat het vruchten zal afwerpen. 
 
De workshop 
Op 2 februari 2014, geven Agnes Goudsmits, Jeannette Bakker en Saskia de 
Ruiter een workshop waarin je aan de slag gaat met jouw kindercoachpraktijk of 
je wensen hiervoor. Je gaat jouw wens, of symbolisch gezien jouw akker, jouw 
kindercoachpraktijk, voorbereiden en vruchtbaar maken. Je gaat symbolisch 
opruimen en schoonmaken en aan de slag met  jouw visie & missie, van wens 
naar werkelijkheid, van goed voornemen tot praktische uitvoering. Zie het als de 
voorjaarsschoonmaak voor frisse, nieuwe inspiratie en kracht. 
We maken onder andere gebruik van het Krachtstenenspel van Saskia de Ruiter, 
waarbij je zicht krijgt op de schatten die jouw ‘kindercoach-aarde’ voor jou in 
petto heeft. 
 
Voor wie? 
Deze workshop is geschikt voor startende kindercoaches (ook kindercoaches die 
dit jaar een opleiding gaan volgen), maar ook voor ervaren kindercoaches. 
Kortom, iedereen die eigen, concrete kindercoach-stappen wil zetten in 
vruchtbare bodem, is welkom. 
 
De kosten 
€ 75,00 per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie/thee en lunch en vrijgesteld 
van BTW. 
 
De locatie 
De workshop wordt gegeven op het bijzondere landgoed Schovenhorst in Putten. 
Bij aanmelding ontvang je een routebeschrijving. 
  
Aanmelden 
Stuur een mail met je naam en adresgegevens naar info@kindercoachkasteel.nl. 
Binnen twee dagen ontvang je een bevestiging van deelname. Twee weken voor 
aanvang van de workshop sturen we je de factuur toe via de mail.  

 
 

“Het leven is vol kansen, voor het waarmaken van je dromen 
 en voor het vervullen van de diepste verlangens van de ziel.”  

– Hazrat Inayat Khan – 
 

Evening Flow 
Evening Flow is een intense ervaringsvorm waarbij je vanuit ontspanning en 
meditatie je eigen tools ontdekt voor meer balans, innerlijke rust en intuïtieve 
ontwikkeling. De technieken die tijdens de Evening Flow worden aangeboden, 
komen uit verschillende stromingen. Deze ervaringsvorm werkt op alle lagen van 
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het lichaam, fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel en etherisch. Met een 
frequentie van eens per maand, krijg je in kleine groepen de gelegenheid om 
technieken uit te proberen en te ervaren. Zo ontdek je wat voor jou werkt en wat 
niet, dát is jouw waarheid en dát neem je 
mee. 
Evening Flow - Basis 
In de basisreeks ervaar je hoe je met 
twee benen stevig op de grond kunt 
blijven in heftige situaties. Jezelf ‘aarden’ 
is daar een mooi woord voor. Je oefent, 
ontwikkelt en verstevigt jouw eigen 
aarding. Ook oefen je in het aarden van 
een ruimte, zoals een praktijkruimte, 
huiskamer of kinderkamer. Je oefent 
jezelf af te schermen voor negatieve 
energie en jezelf op te laden met 
positieve energie. Met eenvoudige technieken leer je jouw eigen energie terug te 
halen en andermans energie terug te geven. Tijdens deze basisreeks ga je op 
zoek naar de grenzen van je eigen aura en oefen je jezelf in het herkennen van 
de grens van andermans aura. De tools die in de basis aan bod komen zijn heel 
prettig voor mensen die veel binnenkrijgen vanuit hun omgeving. 
 
Evening Flow - De Elementen 
In deze reeks ervaar je hoe de elementen aarde, water, vuur en lucht zich in jou 
en in jouw omgeving verhouden. Je leert energie te stromen met verschillende 
kwaliteiten. Zo ontdek je door eigen ervaring wat wel en niet bij jou past en wat 
wel of niet voor jou werkt. Met deze energiestroom reinig je jezelf van negatieve 
energie en laad je jezelf weer op. Iedere avond staat in het teken van een 
element. Je kunt je inschrijven voor deze serie na het volgen van de basis. Heb 
je de basis nog niet gevolgd en ben je vooral geïnteresseerd in deze serie, neem 
dan even contact op voor een verkort basistraject. 
Evening Flow - Crystal Energy 
In deze reeks Evening Flow werken we met de energie van edelstenen. Iedere 
avond staat een specifieke steen centraal. De eigenschappen en energie van 
onder andere bergkristal, amethist, en rozenkwarts komen aan bod, met ruimte 
voor eigen inbreng en intuïtieve ingevingen. Je kunt deelnemen aan deze reeks 
na het volgen van de basis. Heb je de basis nog niet gevolgd en ben je vooral 
geïnteresseerd in deze serie, neem dan even contact op voor een verkort 
basistraject. 
Data Basis: 22 januari, 26 februari, 2 april, 14 mei, 25 juni 
Data De Elementen: 5 februari, 9 april, 28 mei, 4 juni, 25 juni 
Data Crystal Energy: 12 februari, 16 april, 21 mei, 18 juni, 25 juni 
Tijden: van 20.00 tot 21.30 met uitloop tot 22.00 uur voor persoonlijke 
vraagstukken. 
Kosten: € 75,00 exclusief btw voor een reeks van 5 bijeenkomsten.  
Deelnemers die de basis willen herhalen betalen een gereduceerd tarief. 
Locatie: omgeving Soest, afhankelijk van aantal deelnemers.  
Met een minimum aantal van  6 deelnemers en een maximum van 10 
deelnemers per groep. 
Inschrijven: stuur een mailtje naar saskia@inkleurkindercoaching.nl   

 
“Ik adem in en kom tot rust. 

Ik adem uit en glimlach. 
Thuisgekomen in het nu, 

wordt dit moment een wonder.” 
- Thich Nhat Hanh -  
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