HET ARCHETYPESPEL
COACHINGSKAARTEN VOOR HET VERHAAL VAN JE LEVEN

Inhoud
12 archetype kaarten
48 themakaarten (4 per archetype) met coachingsvragen
Doel van het spel
Het vinden van antwoorden op persoonlijke en professionele
vragen, die je verder helpen op je levensweg. Je kunt dit spel
alleen spelen, maar ook gebruiken in training en coaching.
Spelvariant 1
1. leg de 12 archetypekaarten voor je op tafel en maak een
‘opstelling’ van archetypen die ‘vooraan’ staan , c.q.
dominant zijn, archetypen die op de achtergrond werkzaam
zijn, archetypen die om aandacht vragen en archetypen die
dieper zijn weggestopt of onzichtbaar zijn.
2. Kies een archetypekaart die je meer aandacht wil geven.
3. Laat het archetype op je inwerken, lees de omschrijving
achterkant en benoem de wat je herkent.
4. Beantwoord een of meer van de vragen op de themakaart die
bij dit archetype horen.
5. Herhaal dit met andere archetypen die om aandacht vragen.
Spelvariant 2
1. Formuleer een vraag of schets je dilemma. Schrijf je vraag op.
2. Hoe reageren de verschillende archetypen op deze vraag? Laat ze
aan het woord.
3. Maak de 48 themakaarten los en schud ze
4. Trek drie themakaarten
5. Laat de thema’s op je inwerken en benoem de associaties
6. Beantwoord bijbehorende coachvragen.
7. Houd je steeds startvraag in gedachten.
8. Zoek de archetypekaart bij het thema dat je het meest raakt.
Welke rol speelt dit archetype in je leven? Zou die meer of minder
aandacht nodig hebben?
9. Trek eventueel nog een paar themakaarten en zoek de archetypen
erbij
Spelvariant 3 voor de coach
1. Bepaal welk archetype de coachee graag meer op de voorgrond zou
willen brengen
2. Vraag door over waarom dit archetype tot nu toe een
ondergeschikte rol speelt. Herhaal deze vraag.
3. Vraag in hoeverre dit de coachee ook winst heeft opgeleverd.
4. Vraag dan wat er zou gebeuren als het gewenste archetype
helemaal volop in het licht zou staan.
5. Herhaal deze vraag en vraag je coachee tot in detail te
beschrijven hoe het leven er dan uit zou zien.
6. Spiegel de coachee terug wat je opmerkte bij de antwoorden.

