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Het Vreedzame Aarde Spel begint met De Profetie van Kwan Yin. Kwan
Yin was een heilige uit het oude China, het icoon van mededogen en
wordt al eeuwenlang aanbeden. Het document is gevonden op een oud
schipwrak. In het document schrijft Kwam Yin dat dit schip de Ark van
Noach is geweest, die de beroemde Bijbelse 'zondvloed' heeft overleefd.
Kwan Yin vond dit de meest geschikte plaats om haar geschrift voor de
mensheid over een komende crisis te verbergen. 
Haar profetie bevat een zeer belangrijke boodschap: iedereen kan zich
inzetten om naar een tijdperk van vrede te gaan. Ze schrijft over negen
verschillende thema's en alle moedige zielen die mee willen doen,
kunnen suggesties ontvangen om actie te ondernemen en de Negen
Missies te voltooien. 
Kwan Yin wist dat het document met haar profetie alleen zou worden
ontdekt op het moment dat de aarde zich in verschillende crises bevindt.
En ze hoopte dat degenen die erover horen, de mensen zullen zijn die
handelen om de profetie waar te maken.
 
Je speelt dit spel in een team, want samenwerken is een belangrijk
element  voor een vreedzame wereld. Je geeft je op via email bij
contact. peacepower@gmail.com 
In jouw tempo voltooi je de Negen Missies. Wanneer je een missie hebt
voltooid, geef je dit door via email, zodat je op het einde een speciale
beloning kunt ontvangen... Een ticket voor de Ark van Noach!
 
Lees de spelregels over hoe het verder precies in zijn werk gaat. 



Uitleg
De missies:
Je speelt in teams. Je kunt het spel niet winnen of verliezen, alleen
uitspelen. Om het spel uit te spelen voer je 9 missies uit, met ieder een
ander thema. De missie reikt je het thema aan en jouw team bedenkt hoe
ze hiermee aan de slag gaan. Bij iedere missie zul je vijf suggesties krijgen
voor mogelijke acties, maar je bent helemaal vrij om zelf een actie te
bedenken. De eerste missie, Missie Albatros, kan bijvoorbeeld worden
uitgevoerd door samen plastic op te ruimen. Voor de missie Peace Pilgrim
kun je een wandeltocht organiseren of een loopmeditatie. Je deelt je actie
op een forum, waar je ook nog meer inspiratie zult kunnen vinden, naar
mate er meer mensen meespelen. Het spel geeft dus veel ruimte om
creatief te zijn, inspiratie op te doen en van anderen te leren.
 

Duur:
Wij stellen voor dat je dit tussen de 9 weken en 9 maanden uitvoert.
Wanneer je het spel speelt via email kun je kiezen voor jouw eigen
tempo. Wanneer jouw team zich aanmeldt kies je dan hoe vaak jullie
de missies willen ontvangen:
Valk tempo:
één actie per week, met een totale duur van 9 weken. (ongeveer 2
maanden)
Paarden tempo:
één actie om de twee weken, met een totale duur van 18 weken.
ongeveer 4,5 maand)
Olifanten tempo:
één actie om de drie weken, met een totale duur van 27 weken.
(ongeveer 7 maanden)
Slakken tempo:
één actie per maand, met een totale duur van 36 weken. (ongeveer 9
maanden)
Mozaïek (voor scholen):
je verdeelt de klas in bijvoorbeeld drie groepjes die ieder 3 missies
voltooien. Je kunt hiervoor een of twee projectdagen uittrekken
waarbij iedere groep iets presenteert.
 

pagina 1 van 2



Uitleg
Regels:
• Teams kunnen minimaal 3 personen en maximaal 9 personen hebben,
zodat bijvoorbeeld ieder een missie leidt, die je samen uitvoert. Je kunt
ook grotere groepen maken, maar meestal is dat moeilijker.
• Als bewijs dat een missie is voltooid, stuurt jouw groep foto's van de
mensen die de missies bijwonen + een paar regels die beschrijven hoe
het was.
• Het spel heeft drie levels: Level 1 = missies 1-3, level 2 =missies 4-6 en
Level 3 = missies 7-9. Dit is relevant voor de online versie: Wanneer de
drie missies uit een level niet zijn uitgevoerd, zal je team de missies van
het volgende level niet ontvangen. (Binnen elk level is er wel flexibiliteit:
de missies zullen worden verzonden in het gekozen tempo, onafhankelijk
van of je ze al hebt uitgevoerd.)
• We stellen voor dat je ten minste 1 missie per maand uitvoert, om het
momentum erin te houden. De langste duur van het spel is dan dus 9
maanden. De kortste duur is 9 weken, of zelfs één dag als je dit as
schoolproject doet. Als je voor de emails kiest ontvang je elke missie in
het gekozen tempo. Dit kun je aanpassen.
• Het spel is afgelopen als alle 9 missies zijn voltooid.
 
Beloning:
Na het voltooien van alle 9 missies ontvangt ieder team een ticket voor
Noach's Ark. Deze krijg je per post of email, nadat je hebt bewezen dat
de missies zijn voltooid. Als je je per email opgeeft, ontvangt ieder team
ook bedank e-mailtje na elk bewezen voltooid level. Bovendien zullen de
namen van alle groepen die deelnemen aan dit spel online worden
gepubliceerd en kun je informatie met elkaar delen. Een andere
belangrijke beloning is natuurlijk dat je nieuwe dingen hebt geleerd en
actie hebt ondernomen op een paar belangrijke problemen in de wereld
en zo hebt bijgedragen aan een vreedzamere aarde. Jouw acties doen er
toe! Samen met jouw team heb je iets gedaan dat zal helpen om een
Tijdperk van Vrede te laten beginnen!
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