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Life PrisonÂ®
Den længste rejse mod friheden er rejsen indad.

- Dag Hammarskjöld

Life Prison®

NYHED!
Hvis du vil smugkigge på den nye spilleplade til The Home Edition - så klik HER.
Det revolutionerende brætspil fra TV2's program "Danmarks Bedste Idé".
Det foregår i et livstidsfængsel.
Du er uretfærdig dømt, og sammen med dine medfanger, skal I lave en flugtplan.
Gennem sjove psykologiske spørgsmål vil du blive guidet og coachet til at finde en række nøgler, der kan hjælpe dig ud i
friheden.
Dette er det første spil i verden, hvor du vinder øget indsigt i dig selv og andre,
dvs. din familie, venner eller kollegaer.
Life Prison® er et bevis på at personlig udvikling er sjovt og lærerigt.
Forestil dig, at du og tusinder af mennesker verden over, bliver hjulpet
til endnu større selvindsigt og bedre livskvalitet gennem dette spil.

Tør du?

Vil du vide mere?

Life Prison med i Danmarks Bedste Idé

Life Prison® -spillet blev udvalgt til at deltage i
TV2-programmet "Danmarks Bedste Idé".

Programmets deltagere var opfindere, som deltog i
konkurrencen om hovedpræmien på 1 million kroner.
I en række underholdende og inspirerende programmer
gik TV 2 på jagt efter kreative hoveder af alle slags.
Det gjaldt om at få Danmarks bedste idéer frem i lyset og om at få den bedste gjort til virkelighed.
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Gennem auditions i Århus og København kunne alle møde
op og præsentere deres idéer eller opfindelser for et dommerpanel,
som på stedet vurderede, hvem der havde potentiale til at gå videre.
Uanset om man stod med et totalt gennemtænkt projekt, eller om
den gode idé endnu var foreløbige strøtanker på en serviet,
var der ingen, som skulle holde sig tilbage.
Dommerpanelet i Danmarks Bedste Idé bestod af Anne Skare Nielsen
fra Future Navigator, it-eksperten Preben Mejer fra InnovationLab og
Martin Thorborg fra Jubii og SPAMfighter. De var åbne for alle idéer,
men kun de bedste gik videre - og kun den allerbedste vandt den
kontante hovedpræmie på 1 million kroner, der kan hjælpe med at
føre projektet ud i livet.
Life Prison® -spillet var med som idé nr. 1.000 og nåede med i de
første 4 programmer. På det tidspunkt var vi mindre end 40 deltagere
tilbage. Det var en fantastisk oplevelse at se dommernes entusiasme
og hvordan en stor tv-produktion foregår bag kulisserne. Og det var
en sand gave at tale med de andre opfindere og høre deres vej fra idé
til færdigt produkt. Om deres up's and down's. Deres kriser og strategier
for at overvinde kriserne. Programmets dommere og tv-seernes
sms-stemmer var udslagsgivende for hvem der gik videre, vurderet udfra
bl.a. idéernes opfinderhøjde, salgbarhed og enkelhed.
I dag findes Life Prison som et virksomhedsspil - The Business Edition.
Og næste år er det planen at lave en Home Edition og en Professional Edition,
som du og din familie/venner kan spille derhjemme.
Tænk hvis Life Prison® -spillet kan blive det fremtidige brætspil, som
Matador eller Trivial Pursuit, men hvor der er fokus på personlig udvikling,
coaching, samarbejde og kommunikation.

Der er kun vindere i spillet og du vinder øget selvindsigt hver gang du spiller det.
Spillet vil kunne hjælpe tusindevis af mennesker med at få større selvindsigt
- både privat og arbejdsmæssigt - på en sjov, spændende og lærerig måde.

Hvorfor oplever vi ofte at vores kommunikation og adfærd ikke bliver mødt
med den samme forståelse, som vi selv synes at det "burde"?
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- Hvordan kan det være at andre mennesker ikke oplever
din adfærd i samme positive ånd som du selv synes?
- Hvor går det ofte galt i vores egen afkodning af signaler fra vores
medmennesker, kollegaer, partner, familie eller venner?

Life Prison® foregår i et livstidsfængsel, hvor du og dine medspillere uretfærdigt
er blevet anbragt på livstid. Fængslet er et maksimum sikkerhedsfængsel, hvor
ingen eller meget få er flygtet fra. Du kan ikke komme ud for god opførelse.

Hvad vil DU gøre? Vil du lave en flugtplan og flygte ud i friheden?
Vil du flygte alene eller sammen med nogle af dine medfanger?
Hvilke medfanger vil du have med på dit hold?
Og hvordan vil du forbedre netop dit flugtteams overlevelseschancer?
Dette er ikke et spil I kun spiller en 4-5 gange for derefter, for derefter at
samle støv på reolen. Nej, det er et spil der udvikler sig, fordi dem der spiller
spillet udvikler sig.

Life Prison® er i virkeligheden en aktivitet - ikke et spil, fordi:

I et spil er der vindere og tabere, mens i Life Prison® vil du altid vinde;
nemlig øget selvindsigt og større indsigt i andre.

I et spil er styret af tilfældigheder,
det er ingen tilfældigheder i Life Prison® , og

I et spil er der er forskel på virkelighed og leg, medens Life Prison® er virkeligheden&hellip;

Life Prison® er et brætspil med en forfilm på DVD og med over 4.500 spørgsmål.
Hvis du løber tør for spørgsmål, kan du med din mobiltelefon- eller internet-opkobling
få direkte adgang til den globale spørgsmålsbank, hvor du har mulighed for at hente
nye spændende spørgsmål og øvelser til din familie, venner eller kollegaer.
Du får endnu større menneskeforståelse, større tolerance, rummelighed, nærvær
og indsigt i dig selv og andre. Du vil lære at kende og forstå dig selv og andre.
Life Prison® - et spil for livet...
Hvis du vil vide mere om Life Prison®, kontakter du os blot på per@striegler.com eller tlf. +45 2049 7972.
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