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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 

  
  

   

Lieve lezers, 

Het versturen van nieuwsbrieven komt er bij mij niet zo vaak 
van. Inmiddels is er zoveel nieuws te melden dat ik er toch maar eens 
goed voor ben gaan zitten. Met dat ik deze nieuwsbrief aan het schrijven 
ben, is er al weer meer nieuws op komst. Dat bewaar ik nog heel even 
voor de volgende ronde ;-) 

Als jij je ooit voor de nieuwsbrief hebt aangemeld via de site van het 
krachtstenenspel, dan ontvang je nu deze nieuwsbrief in je mailbox. 
Misschien heb je je wel twee keer aangemeld  of met twee verschillende 
mailadressen. Dan ontvang je deze nieuwsbrief dubbel. Dit kun je zelf 
aanpassen via de link onderaan de nieuwsbrief. 

Zonnige groet, 
Saskia 

 

De workshop in een nieuw jasje 

Ineens zag ik het!  
Door privé omstandigheden moest ik écht even afstand nemen van het 
spel dat zo dicht bij mij staat. Vanuit de stilte, vanuit het zijn in mezelf, 
zag ik mijn mooie spel plots heel helder. Ik zag de ware omvang. Hoe het 
is ontstaan en hoe het is gegroeid. Je zou het een methode kunnen 
noemen. Een volwassen coachingstool. Of een intuïtieve werkwijze…  

Het spel van de oneindige mogelijkheden 
Er zijn steeds meer inzichten bijgekomen. Werkvormen dienden zich aan. 
De edelstenen vroegen om verdieping en namen hun sprekende plek in 
het geheel in. De lagen die ik intuïtief in het spel verwerkt had, kwamen 
steeds duidelijker in beeld. Systemisch kijken, astrologische inzichten, 
elementen psychologie, de natuurlijke cyclus, de oeroude wijsheid van de 
edelstenen, spiegeling, luisteren en ontvangen, bewust en onbewust, 
wensgericht werken, natuurgericht coachen, intuïtief coachen en meer… 
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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. 

  

  

In het licht van tijd en ruimte 
Tijdens de vele fijne licentie workshops die ik met het Krachtstenenspel 
mocht geven, merkte ik steeds weer dat ik in één dag het meeste wel 
even kon aanraken, maar dat het aan tijd en ruimte ontbrak om te 
oefenen, om het geleerde te laten bezinken. Hoe inspirerend, waardevol 
en sprankelend de licentie workshop ook is, het is ook vol en veel. 
Eigenlijk probeerde ik dit magische spel nog steeds in een kinderjasje te 
passen. 

Intuïtief coachen met het Krachtstenenspel 
Nu de intuïtieve coaching vorm heeft gekregen in het spel, is een nieuwe 
trainingsvorm ontstaan. In deze zorgvuldig samengestelde tweedaagse 
training neem ik je stap voor stap mee door alle lagen die het spel in zich 
draagt. Vanuit intuïtie en vertrouwen leer je de taal van de edelstenen en 
stel jij je eigen spel samen. Na dag 1 ga je zelf oefenen met deze heldere 
en zuivere manier van coachen. Het spel ondersteunt je hierbij. Op dag 2 
ga je met de ervaring die je hebt opgedaan verder en komen de meer 
psychologische lagen aan bod. Na afloop geef jij jezelf toestemming om 
jouw gepersonaliseerde Krachtstenenspel in te zetten in de praktijk. 

Met liefde geef ik de wijsheid van dit prachtige spel door in deze nieuwe 
training.  

De details 
Datum: 21 en 28 mei 2017 
Locatie: Het Derde Erf, Soest 
Tijden: 10.00 – 16.30 uur (uitloop tot 17.00 uur) 
Inbegrepen: Lunch, koffie en thee voor beide dagen 
Investering voor twee inspirerende dagen: € 240,00 exclusief btw 
Aanschaf van jouw gepersonaliseerde Krachtstenenspel: € 85,00 exclusief 
btw 

En nu komt de verrassing!!! 
Omdat het de eerste is. Omdat het Krachtstenenspel in april jarig is. 
Omdat ik zo blij ben met deze nieuwe start... Ontvang je 25% korting! Je 
betaalt dan € 180,00 in plaats van € 240,00. Deze korting is eenmalig en 
alleen geldig bij inschrijving voor 22 april. Leuk toch?! 

 

 

De Magie en het Krachtstenenspel 

De magie van edelstenen 
Sinds de start van De Magie van Kindercoaching van Jeannette Bakker-
Stam, ben ik als gastdocent dankbaar verbonden aan deze prachtige 
kindercoachopleiding. Op lesdag 4 (lesdag 3 in de jaaropleiding) geef ik 
met liefde en bezieling De Magie van Edelstenen aan de groepen 



startende kindercoaches. Een eerste basis van het coachen met 
edelstenen. Twee keer per jaar, in april en november, reis ik door heel 
Nederland om de magie van de edelstenen te delen op de prachtige 
leslocaties. Ik ervaar het nog iedere keer als een groot cadeau en een eer 
dat ik de wijsheid van de stenen zo ver mag dragen en met zovelen mag 
delen. 

De specialisatie ronde 
Ook tijdens het Specialisatiejaar van de Magie van Kindercoaching draag 
ik mijn krachtsteentje bij tijdens lesdag 5. Op deze dag zetten we het 
Krachtstenenspel in voor de persoonlijke specialisatiezaadjes van de 
deelnemers. De deelnemers maken tijdens deze dag een bijzondere 
versie van het Krachtstenenspel mee. Een versie speciaal ontstaan voor 
dit specialisatiejaar, de Imbolc versie. 

 De combi 
Tijdens de opleiding wordt zo op verschillende manieren het potentieel 
van het Krachtstenenspel aangeraakt. De lesstof van de opleiding sluit 
naadloos aan op de lagen die in het Krachtstenenspel verwerkt zitten. 
Voor de deelnemers van De Magie van Kindercoaching is dan ook een 
‘magische’ versie van de training ontstaan. In grote lijnen gelijk aan de 
training Intuïtief coachen met het Krachtstenenspel, maar vanuit een 
gezamenlijke basis en op een andere laag ingezet. Deze magische 
tweedaagse training is te volgen na de lesdag over de edelstenen óf de 
Imbolc specialisatiedag. Hoe leuk om dit met je (oud-)studiegenootjes te 
mogen ervaren als toetje na de opleiding. 

De details 
Training: Intuïtief coachen met het Krachtstenenspel voor Magie 
deelnemers 
Datum: 7 en 28 oktober (data onder voorbehoud) 
Locatie: Landgoed Schovenhorst in Putten óf Het Derde Erf in Soest 
(afhankelijk van aantal deelnemers) 
Tijden: 10.00 – 16.30 uur (uitloop tot 17.00 uur) 
Inclusief: lunch, koffie en thee voor beide dagen 
Investering: € 240,00 exclusief btw 
Aanschaf Krachtstenenspel: € 85,00 exclusief btw 

En dan nóg een cadeautje 
Omdat ook deze versie vernieuwd is. Omdat er ook nog een aantal 
coaches op de wachtlijst staan (echt, ik ben jullie niet vergeten). En 
omdat het Krachtstenenspel in april jarig is, ontvang je een superleuke 
korting op de eerstkomende training. Schrijf jij je in voor 22 april, dan 
ontvang je 25% korting op de training. Je betaalt dan € 180,00 in plaats 
van € 240,00. Wat een feestje! 

 



 Nieuws onder de Gouden Lentezon 

Crystal Flow 
In september starten we weer met een nieuwe startersreeks Evening 
Flow avonden.  Vijf avonden vertoeven in de helende en voedende 
energie van de edelstenen. Een heel andere ervaring dan de coachende 
werking van de edelstenen. Crystal Flow heet deze vijfdelige reeks. Eens 
per maand op woensdagavond. Voel je het al stromen? 

Datum: 20 sept, 25 okt, 15 nov, 13 dec, 17 jan (data onder voorbehoud) 
Tijden: 20.00 – 22.00 uur 
Locatie: Het Derde Erf, Soest 
Investering voor 5 avonden: € 100,00 inclusief btw  
Inclusief: koffie, thee en lekkers 

Wil je graag eerst een keertje kennismaken met deze Crystal Flow? Dan 
nodig ik je van harte uit om de eerste avond in de reeks aan te sluiten. 
Een losse les is 25,00 euro inclusief btw.  

 

 

Nieuws voor licentiehouders 

Krachtstenendag 
Ik speel met de gedachte om een (mid)dag te organiseren om elkaar te 
inspireren rondom het Krachtstenenspel. Ik ben benieuwd naar de 
ervaringen, werkvormen en verschillende toepassingen die jullie 
gaandeweg ontdekt hebben. Er is vast heel veel te leren van elkaar. Maar 
voordat ik dat zomaar in de planning gooi, wil ik graag even 
inventariseren of er ook animo voor een dergelijk fijn samenzijn is. Wie 
heeft er zin in? En wie vindt het leuk om mij te helpen met de organisatie 
van deze dag? Ideeën zijn welkom. Mail me, dat 'vind ik leuk'! 

Navullingen voor het Krachtstenenspel kun je via de mail bestellen. 
Denk daarbij niet alleen aan navulsets voor de stenen, ook de 
krachtzakjes, de organza zakjes, extra spelborden, kaartsetjes, XL 
krachtstenensets of het XXL Spelbord, behoren tot de mogelijkheden. Op 
de website vind je een prijslijst met een kleine greep uit het assortiment. 

Er komt een besloten groep voor licentiehouders op facebook waar je 
ervaringen kunt delen en vragen kunt stellen. Via een pb of mail kun je je 
daarvoor aanmelden. 
  

 



 Ervaringen van collega's 

Door Gerlinde Bijzitter, Tinto Coaching 

“Hoe groot is de kracht van het Krachtstenenspel? Nou groot! Heel 

groot! 

Niet alleen zie ik regelmatig wat de 12 vragen, op ronde door de 4 
elementen, brengen aan inzichten. Ik zie met dezelfde regelmaat, hoe 
een wens letterlijk tot leven komt.  
Voor de één geeft het bijvoorbeeld een doorbraak in de klas, een ander 
durft dé stap te nemen en zet haar eigen coachpraktijk en 
hardloopcursussen op. 

Ik had als coach, sinds het uitkomen van het grote spelbord, één hele 
grote wens...oh wat zou ik die graag willen inzetten in mijn praktijk! 
Omstandigheden zorgden ervoor dat ik het uitstelde, ik moest keuzes 
maken. Tot hij een tijdje terug wéér op mijn tijdlijn verscheen, en ik mijn 
wens letterlijk de lucht ingooide. Stel dat er toch iets was, waardoor het 
wel mogelijk zou zijn... 

Twee uur later kwam de vraag van een collega-coach 'Zou jij het 
Krachtstenenspel ook op locatie willen geven? Ik wil met nog een aantal 
collega's namelijk graag kennismaken met het Krachtstenenspel'... 
Op 29 april ga ik naar Ede om voor het eerst een 
'Kennismakingsworkshop Krachtstenenspel' te geven. En ik neem mee: 
mijn grote spelbord (want die heb ik bij thuiskomst natuurlijk meteen 
besteld) 

Je diepste wens en het Krachtstenenspel, een krachtige, magische combi 

😊 ” 

Voor meer informatie over deze kennismakingsworkshop kun je terecht bij 
Gerlinde Bijzitter, info@tintocoaching.nl 
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