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SPIL, SPØRG 
OG SKAB NÆRVÆR
Hvis vi er nysgerrige og fordomsfrie over for os selv og hinanden, vil 

vores relationer blomstre, siger psykoterapeut Jeanne Fairy. Derfor har hun 
gennem flere år udviklet selskabsspillet "Spørg Ind", der skal hjælpe os 

med at skabe indsigt og nærvær med dem, vi holder af.
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En dag kom 
min mand så 
hjem efter et 
kursus med 
et plastikkort 
med tre ord 
bagpå, som 
han skulle 
arbejde med

 Mens jeg udviklede spillet, har jeg fået lov til at 
overvære andre spille det. Og det har simpelthen væ-
ret så sjovt og lærerigt, fortæller Jeanne (med det røde 
hår), som her er fotograferet sammen med vennerne 
Rikke og Søren, der har hjulpet med at teste kortene.

D 
et var nytårsaften 2016. 
Jeanne Fairy var vært 
for årets kalas, og sam-
men med sin mand 
havde hun inviteret 
venneflokken på det ob-
ligatoriske festmåltid. 

Men ud over sølvtøj, champagne-
glas og smukt foldede servietter lå 
der også en bunke papirlapper på 
bordet. På hver lap havde Jeanne 
skrevet spørgsmål, som vennerne 
på skift skulle trække og svare på. 
Spørgsmål som "Hvad ville du 
gøre, som ingen forventer af dig?" 
og "Hvilke forbedringer ville din 
krop have gavn af?". Svarene ledte 
til både sjove, rørende og afslø-
rende samtaler vennerne imellem. 
Og derfor også en nytårsaften, som 
de sent vil glemme.

 – De var ellevilde med det. Sam-
tidig fik jeg også en masse spar-
ring på konceptet, og mine venner 
har i det hele taget løbende givet 
en masse feedback under udvik-
lingen af spillet, forklarer Jeanne 
Fairy taknemmeligt om sine "prø-
vekaniner".

I løbet af det følgende år fik 
Jeanne på den måde udviklet ikke 
bare sine spørgsmål, men også et 
sæt regler for spillet, så man til slut 
sidder tilbage med en samlet kon-
klusion på, hvad man skal arbejde 
videre med lige nu i sin personlige 
udvikling.

 – Min veninde Giulia Camille 
Bianchi, som er grafisk designer, 
så straks idéen og foreslog, at vi fik 
lavet et design og et prøveoptryk 
af spillet. Og så begyndte det for 
alvor at tage form, smiler Jeanne, 
mens hun lægger de farverige kort 
på bordet foran sig.

Tarotkort og en ulykke
I 2017 kunne Jeanne vise det før-
ste færdige spil frem under titlen 
"Spørg Ind – bliv klog på dig selv og 
andre". Og siden har hun udviklet 
endnu to. "Spørg Ind – bliv klog på 
din forældrerolle" til børnefami-
lierne og "Spørg Ind – bliv klog på 
din partner", som selvfølgelig skal 
spilles sammen med ens bedre 
halvdel.

På en måde har Jeanne Fairys 
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selskabsspil været undervejs hele 
hendes liv. Når hun reflekterer over 
de interesser og idéer, der har ført 
til udviklingen af spillene, er hun 
i hvert fald nødt til at begynde for-
tællingen helt tilbage i sin pure 
ungdom.

 – Jeg havde en stor interesse 
for det spirituelle og var vild med 
tarotkort. Men jeg grublede også 
over, hvordan man kunne gøre 
tarotkortene mere simple. For 
det kan være svært at forstå, hvad 
deres budskab er, og hvilken rolle 
det så spiller i ens liv, husker den 
52-årige psykoterapeut.

I en lang årrække blev tarotkor-
tene dog i deres æske, mens livet 
gik, som Jeanne siger. Med børn, 
familie og arbejde. Lige indtil 2009, 
hvor hendes liv tog en dramatisk 
drejning. Under en ridetur blev 

Jeanne kastet af hesten og slog ho-
vedet voldsomt. Hun endte med 
kraniebrud, hjernerystelse og en 
lang indlæggelse. Tiden efter var 
svær.

 – Min hjerne havde taget skade, 
og rent kognitivt fungerede jeg 
ikke, som jeg plejede. Men jeg hav-
de et stort ønske om at genoptage 
mit arbejde som psykoterapeut, 
selv om jeg ikke kunne holde til at 
arbejde ret mange timer om ugen, 
forklarer hun.

Men hvordan kunne hun tilbyde 
sine klienter nogle givtige forløb, 
samtidig med at hun selv skulle 
økonomisere med sine kræfter? 
En del af løsningen blev at give 
klienterne nogle velvalgte og gen-
nemtænkte spørgsmål med hjem, 
som de skulle reflektere over til 
næste aftale. Og det fungerede.

Jeanne Fairys 
spil 'Spørg Ind' 
udkommer i tre 
forskellige udga-
ver. Et for venner 
og familie, et for 
parforholdet og 
et, der udfordrer 
forældrerollen.

HVAD VILLE DU  
SVARE:

•
Hvis du ikke var bange,  

hvad gjorde du så?
•

Hvilke forbedringer 
ville din krop have gavn af?

•
Om et år betyder det ikke  

så meget at…
•

Et karaktertræk, du vil bytte  
med din partner?

•
(Spørgsmål fra spillet  

"Spørg Ind")
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 – En dag kom min mand så hjem 
efter et kursus med et plastikkort 
med tre ord bagpå, som han skulle 
arbejde med. Dér var det, idéen 
voksede. Jeg kom til at tænke på, 
hvor hyggeligt det var med tarot-
kort. Hvad nu, hvis man kunne 
kombinere det spirituelle og det 
faglige i nogle kort og nogle spørgs-
mål, der var relevante i forhold til 
det liv, vi lever.

Og som sagt så gjort.

Spirituelt element
 – Spørgsmålene er blevet revurde-
ret en milliard gange, ler Jeanne. – 
Det var vigtigt for mig, at de skulle 
være korte og meget skarpe. Helst, 
så det giver et gib i spillerne lige 
med det samme.

I den forbindelse har hun truk-
ket på sin faglige viden og erfaring 
som psykoterapeut, så spillerne 
netop sidder tilbage og er blevet 
klogere på deres tanker og adfærd.

Men hendes interesse for det spi-
rituelle træder også frem i spillet 
– hvis man vel at mærke ønsker 
også at se det fra den vinkel.

 – Det er vigtigt at understrege, 
at man slet ikke behøver gå ind i 
det spirituelle, man kan sagtens 
spille uden at have den vinkel med. 
Men de fleste synes, at det er sjovt 
og givende også at lægge mærke 
til den dimension, fortæller hun.

Hvert spørgsmål er derfor tildelt 
en kategori: jord, vand, luft og ild. 
Trækker man for eksempel flest 
kort i kategorien luft, skal man 
være særligt opmærksom på sine 
tanker og spørge sig selv, om man 
hænger fast i bestemte tankemøn-
stre.

 – Underbevidstheden arbej-
der, når du trækker kortene. Der 
er en rød tråd igennem det. Jeg 
har spillet det mange gange med 
vennerne, hvor de til slut sidder 
og spørger sig selv, hvorfor de hele 
tiden støder på det samme emne, 
siger Jeanne.  

Vær nysgerrig
Vi må aldrig stoppe med at være 
nysgerrige på, hvad andre tænker 
og føler, mener Jeanne.

– For så afskærer vi os selv fra at 

få en dybere og mere interessant 
relation med hinanden.

Og netop dét er spillets fornem-
ste opgave, siger psykoterapeuten, 
der ligesom alle os andre udmær-
ket kender middagsselskaber, hvor 
der kun bliver talt overfladisk.

 – Det er lettest at stille de ba-
nale spørgsmål. Hvordan går det 
med campingvognen, arbejdet 
og børnene. Det kræver noget af 
én at turde komme hinanden ved 
på en dybere måde, og dér kan et 
stykke pap med et spørgsmål vir-
kelig hjælpe.

Det samme gælder i parforhol-
det. Jeanne har ofte mennesker i 
parterapi og oplever, hvordan æn-
dringer i måden at tale til og med 

"Spørg Ind" er også et 
spil med masser af hu-
mor. – For eksempel er 
det altid sjovt, når mænd 
skal svare på "Hvad har 
du sidst købt, som du 
ikke havde brug for". Det 
er næsten altid noget fra 
Silvan, ler Jeanne Fairy.

Det er vigtigt 
at under-
strege, at man 
slet ikke be-
høver gå ind 
i det spiritu-
elle, man kan 
sagtens spille 
uden at have 
den vinkel 
med

INTERVIEW // JEANNE FAIRY

hinanden på kan få kærligheden 
til at blomstre på ny.

 – Følger man par-spillets regler, 
øver man sig i at kommunikere 
på en hensigtsmæssig måde, hvor 
man når ind til hinanden. Man 
må for eksempel ikke komme til at 
"dutte hinanden", som jeg kalder 
det. "Du plejer også, du er, du gør". 
Vi skal i stedet lære at stille nysger-
rige spørgsmål til vores partner, 
mener Jeanne, der naturligvis har 
testet spillet med sin egen mand.

 – Vi var selv helt opløftede bag-
efter, det gav en lethed imellem os, 
beskriver hun.

Har du lyst til at prøve spillet af, 
skal du ikke lade dig slå ud af en 
skeptisk partner, råder Jeanne. For 
partneren skal nok komme med 
ombord, hvis du selv er åben og 
afslappet.

 – Skab en hyggelig stemning 
med en god middag og nogle stea-
rinlys. Første gang er det måske 
bare med et par enkelte spørgsmål. 
Men hvis du selv er villig til at være 
nysgerrig uden at være fordoms-
fuld, vil I hurtigt blive suget ind i 
det begge to. 

KORT OM JEANNE
Jeanne Fairy er født i 1966, er  

uddannet psykoterapeut og har siden 
1996 drevet egen praksis inden for coa-

ching, psykoterapi, meditation og spiritua-
litet. Ud over at have udviklet selskabs-

spillene "Spørg Ind" er hun også forfatter 
til bogen "Kronisk RAMT". 

Jeanne bor i Gentofte sammen med sin 
mand og er mor til en nu voksen datter 
samt bonusmor til sin mands to voksne 
børn. Har du fået lyst til at prøve spillet, 

kan det købes på hangonwords.dk og  
i udvalgte boghandler.


