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Nog een keer teruggegrepen op het ACORN model van Sqribox om 
vervolgens de vertaalslag te maken naar bekende modellen.

Je hebt gezien hoe Sqribox aansluit op met name het verandermodel van 
Kotter, het ADKAR model en de leerfasen van Maslov.

Globaal een idee gekregen hoe het aansluit bij een veelheid aan 
organisatie en ontwikkelmodellen.

Hoe je Sqribox heel handig kunt inzetten om de oplossing van een 
‘probleem’ mee te laten nemen naar de context waar deze bestaat
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Kwaliteiten volgens Gurdjieff

Gurdjieff en Sqribox

Toepassingsmogelijkheden Sqribox

:

Aan het eind van deze sessie weet je hoe Sqribox alle kwaliteiten van de 
mens gebruikt.

Daarnaast weet je hoe je Sqribox kunt inzetten in andere gebieden dan 
alleen verankering van verandering.

:







LICHAAM
Functie: vorm in tijd en ruimte

kwaliteit: stoffelijk

GEVOEL
Functie: emoties/begeerten

kwaliteit: natuurlijk/astraal

VERSTAND
Functie: denken/vergelijken

kwaliteit: geestelijk/mentaal

INTUÏTIE

Functie: intuïtie/innerlijk weten

kwaliteit: ziel/goddelijk 8
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Meer lezen:

Ouspensky, P.D., 1949, Gurdjieff’s leer: Op zoek naar het 
wonderbaarlijke, Den Haag: Miranada-Synthee Uitgevers

Bruin, M. de, Wat voor mens wil ik zijn? Doetinchem: 
Marieke de Bruin







Functie: vorm in tijd en ruimte

kwaliteit: stoffelijk

Beweging: maken van de 
schrijfbeweging

Rust

Aandacht

Lichamelijke reacties
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Vertaling naar kleur

Juiste beeld/symbool

Weerstand

Succes/waardering

Functie: emoties/begeerten

kwaliteit: natuurlijk/astraal
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Woordkeuze

Oude en nieuwe waarden

Proces van schrijven

Wisselen van kleur

Functie: denken/vergelijken

kwaliteit: geestelijk/mentaal
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Nieuwe overtuiging

Dieper verlangen - doel

Veranderen van woorden

Veranderen van kleuren

Functie: intuïtie/innerlijk weten

kwaliteit: ziel/goddelijk
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Schrijf jouw ‘brief’

Herhaal woorden van 
dankbaarheid

Bij verlies van dierbaren, 
verwerken van ‘oud zeer’ of trauma’s
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Geen aandacht aan 
elke stap; wat je 
aandacht geeft groeit!

Creëer jouw eigen 
pad en kijk terug 
naar successen

Creëer jouw levenspad
Aandacht voor elke stap
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Wat inspireert jou?

Evt. aanvullen met 
woord(en) die de kern 
raken

Leg een waardevolle quote, 
uitspraak of gedicht vast

Evt. met naam
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Schrijven gaat vanzelf 
en werkt ontspannend

Concentratie maakt 
hoofd leeg

Mindfulness



21

Herhaal jouw 
positieve intentie 
voor de wereld

Maak samen een 
grote sqribl

Maatschappelijke betrokkenheid 
Kijk ook op www.byakko.org
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Dankbaarheid voor 
ontvanger

Persoonlijke wens

Voor de ander
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Oefenen fijne 
motoriek kinderen

Ontspanning en fun!

Ontspanning of leren

Zie ook hoofdstuk 6 van: 

Botermans, D., 2016, Schrijf het rond: Creëer de 
spiegel van jouw ziel, Weert: Bullseye Publishing
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We hebben gekeken naar de 4 kwaliteiten van Gurdjieff en 
hoe deze samenwerking.

Je hebt gezien hoe deze 4 kwaliteiten allemaal in Sqribox 
terugkomen en waarom hoe ze zorgen voor onderlinge 
verbinding.

Je hebt gezien dat Sqribox veel breder ingezet kan worden 
dan alleen voor verankering. Speel er mee en have fun!






