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Een held waagt zich uit de wereld van het gewone leven in een gebied van bovennatuurlijke 

wonderen: hij ontmoet daar fabelachtige krachten en boekt een beslissende overwinning; de held 

keert na zijn mysterieuze avonturen terug naar huis met het vermogen over zijn medemensen 

weldaden uit te strooien. 

Joseph Campbell 

5.1 Inleiding 

Ik geloof dat ieder mens hier op aarde met een unieke en specifieke levensmissie 

gekomen is, die hem vreugde geeft en ook hem naar zijn authentieke werkplek zal 

leiden. En ik ga ervan uit dat iedereen dus ook de specifieke talenten meegekregen 

heeft om zijn missie te vervullen. Maar wie weet zijn echte levensmissie? En wie is in 

staat zijn leven daarnaar in te richten? Als ik dit voorleg aan een zaal met een paar 

honderd mensen, steekt steevast ongeveer tien procent zijn vinger op bij de eerste en 

nog maar een enkeling bij de tweede vraag. Ik heb deze proef diverse malen herhaald 

voor verschillende soorten publiek en steeds met hetzelfde resultaat. 

Veel mensen voelen zich niet vervuld in het werk dat ze doen of de taken die ze 

verrichten. Ze zijn nog niet de held' zoals Joseph Campbell die beschrijft. Ze doen 

waarschijnlijk niet het werk dat bij hen past, of ze doen het niet vanuit hun diepste 

motieven, of ze zetten niet hun meest geëigende talenten in. Dit vertaalt zich vaak in 

ziekte, stress, ongelukkig zijn en uiteindelijk in depressie of burn-out. 

Ik geloof dat iemand pas werkelijk gelukkig kan zijn in zijn leven e.n werk, als hij 

iets doet wat tot zijn missie behoort, waar hij zijn talenten vrij en creatief kan inzetten, 

waar zijn ziel van gaat zingen. Maar blijkbaar zijn veel mensen ergens in hun leven het 

contact met hun missie, hun droom, hun zielsopdracht kwijtgeraakt. Ze zijn richting-

1. In mythen zijn de helden vaak mannelijk. Uiteraard wordt in dit artikel ook de vrouw ermee bedoeld. 
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loos geworden, weten niet werkelijk welke kant het met hun leven op moet en dan 

nemen ze vaak genoegen met een baan die eigenlijk maar half is, niet ideaal lijkt, maar 

'wel een paar aardige aspecten heeft'. Ze gaan dan voorbij aan hun eigen authenticiteit 

en negeren innerlijke signalen. Vermoedelijk wordt die baan geen succes. En toch geloof 

ik dat er voor iedereen een authentieke plek is die bij zijn missie past. Maar het vergt 

moed die plek te vinden en je leven ernaar in te richten, omdat het meestal een stap 

in het ongewisse is en het van je vraagt (schijn)zekerheden los te laten. Maar kijk eens 

om je heen hoeveel mensen tegenwoordig een eenmanszaak, een adviesbureau, een 

eigen praktijk, een atelier beginnen. Steeds meer mensen gaan hun 'echte ding' doen, 

ze zijn op reis gegaan, weg van de plek die niet meer voor hen klopt. 

5.2 De weg van de held(in) 

Weggaan van de plek waar je ongelukkig bent, is de eerste stap van de reis van de held, 

zoals de beroemde Amerikaanse mytholoog Joseph Campbell die is gaan noemen na de 

bestudering van duizenden mythen en verhalen van de mensheid. Hij ontdekte daarin 

telkens hetzelfde patroon, duizend helden, maar steeds dezelfde weg met dezelfde 

episodes. Of het nu Mozes, Jezus, Parcival, Odysseus, Hercules, Gilgamesj ofBoeddha 

betrof, Jeanne d'Arc, Alice in Wonderland, Roodkapje ofVrouw Holle. Deze mythen, 

sprookjes en legenden leggen met hun wijsheid een patroon in ons eigen leven bloot. 

Ze laten helden zien die geconfronteerd met hun sterfelijkheid hun onsterfelijkheid 

vinden en getransformeerd worden. Ze tonen ons hoe we ons kunnen verhouden 

tegenover uitdagingen in het leven, ze geven een routekaart om er aan de andere kant 

sterker uit te komen. Want ieder van ons leeft zijn eigen mythe en kan zijn eigen held 

of heldin zijn. Maar niet als we thuisblijven. 

In één zin het hele verhaal van de held: de hoofdfiguur, de held(in), vertrekt na het 

horen van een (innerlijke) oproep of een uiterlijk probleem - dikwijls pas na enige 

aarzeling - op een reis met een opdracht, om na het doorstaan van een aantal 

beproevingen en het overwinnen van blokkades, daarbij vaak door bijzondere helpers 

bijgestaan, met een schat, inzicht of boodschap huiswaarts te keren, die het oor

spronkelijke probleem oplost, om weer klaar te zijn voor het volgende avontuur. 

Campbell zelf hierover: 

De roep is om een bepaalde sociale situatie te verlaten en je eenzaamheid binnen te gaan om je 

schat te vinden, je centrum dat je onmogelijk vinden kunt als je sociaal gebonden bent. Je bent uit 

je centrum geslagen, en als je je buiten je centrum voelt, is het tijd om te gaan. Dat is het vertrekken 

wanneer de held voelt dat er iets aan schort, iets verloren is en hij op weg gaat het te vinden. Je zult 

de drempel van een nieuw leven over moeten gaan. Het is een gevaarlijk avontuur, omdat je je 

verwijdert van de kennissfeer van jou en je gemeenschap. 

Joseph Campbell in Os bon, 1991; vert. WG 
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Ik beschrijf hieronder deze verschillende fasen van de reis van de held, en illustreer 

die met sprookjes en voorbeelden uit mijn praktijk met het Talentenspel (zie kader). 

Het Talentenspel is ontwikkeld om mensen via inzicht in hun talenten naar hun 

levensmissie te begeleiden. De talenten zijn omschreven als archetypen, zoals de 

herbergier, de krijger, de kunstenaar, de muziekmaker, enzovoort. Deelnemers kiezen 

twaalf talenten uit. Daarmee verwerven ze inzicht in de functie van hun talenten, wat 

deze nodig hebben, en ze leren de regie te voeren over hun talenten. Vervolgens 

worden de talenten op een archetypische levensboom gelegd, waardoor helder wordt 

hoe de talente._n samenhangen en wat de richting is van de levensmissie. Het Talenten

spel wordt gespeeld individueel, in groepsverband, in teams en met (echt)paren. 

Het blijkt dat het helpt om bij keuzes en uitdagingen in het leven te denken in termen 

van de zoektocht van de held. De oude mythen leren ons naar onze eigen situatie te 

kijken in beelden en metaforen, die oeroud zijn en als archetypen ook in ons ver

ankerd liggen.Zo gaan we zien waar we op onze weg staan, wat de vervolgstappen 

zijn en hoe we creatief kunnen worden. 

Bij het lezen van dit artikel kun je in gedachten nemen waar jij op dit moment voor 

staat, de uitdagingen, de kruispunten. Zo kun je de archetypische routebeschrijving 

van de reis van de held verbinden met je eigen leven. 

De fasen op een rij: 

1 de oproep tot de reis, of het probleem 

2 aarzeling of terugdeinzen voor de roep 

3 vertrek, over de drempel gaan, afscheid 

4 beproevingen, obstakels 

5 bijzondere helpers (talenten) 

6 vinden van de schat na de vuurproef 

7 aarzeling om terug te keren 

8 terugkeer met de schat 

9 de schat is oplossing van het probleem 
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I Vertrek 

Fase 1: De oproep 

De koning is ernstig ziek en de ridder wordt erop uitgestuurd om levenselixer uit de 

bron aan het eind van de wereld te gaan halen. De prins wil met de prinses trouwen 

maar moet eerst allerlei opdrachten vervullen om zijn moed en volwassenheid te 

bewijzen. De roep om op reis te gaan kan verschillende vormen hebben. In ons leven 

kan die zich aandienen als een gevoel van onbehagen, ongemak, leegte. Iets in ons 

zoekt een diepere vervulling. Soms noemen we dit de midlifecrisis. We dienen te 

breken met een ongezonde situatie, weg te gaan van huis om volwassen te worden. 

We zijn op de drempel blijven staan en hebben tot nu toe niet de moed gehad uit dit 

groeiende gevoel van onbehagen de consequenties te trekken en 'op reis te gaan'. 

Hoe langer we deze roep van onze ziel negeren, des te meer kans we hebben dat deze 

roep een andere vorm gaat aannemen, de minder aangename variant. 

Dan dient de roep zich vaak aan door 'uiterlijke' factoren, die niets anders zijn dan 

een weerspiegeling van de innerlijke toestand. Het leven 'helpt' ons door ontslag, 

financiële crisis, ziekte, echtscheiding, persoonlijk leed. 

Een cliënt van mij maakte in een paar maanden tijd een aantal heftige situaties mee: 

hij werd ontslagen uit het bedrijf waarvoor hij dag en nacht had gewerkt en dat hij zelf 

mee had opgezet, zijn vrouw ging bij hem weg, waardoor hij ook niet meer in zijn 

mooie grote huis kon blijven wonen, en zijn kinderen keerden zich van hem af. Al 

snel na zijn rouw en zijn boosheid kreeg hij door dat het leven hem iets wilde zeggen, 

dat zijn oude materialistische workaholicmanier van leven niet meer werkte. We 

kunnen stellen dat het leven ons dus helpt om pas op de plaats te maken en opnieuw 

na te gaan denken over waar we nu staan, wat de diepste waarden zijn waarvoor we 

willen leven, zodat we ons leven vanuit een groter perspectief gaan overdenken. 

Is het zinvol wat ik doe? Draagt mijn leven bij aan een positieve ontwikkeling in de wereld? Doe 

ik mijn werk met hart en ziel? Als ik nu op mijn sterfbed zou liggen, hoe tevreden zou ik met mijn 

leven zijn? 

In deze fase stellen we ons dit soort vragen. Het antwoord op deze vragen zet ons in 

beweging. En dat is precies wat de held nodig heeft om op reis te gaan. 

Fase 2: De aarzeling 

Maar de held aarzelt. Hij zit gezellig in de herberg te drinken met zijn maten en vindt 

het leven nog best wel aangenaam. Waarom zou hij in godsnaam de wijde wereld in 

trekken met al zijn onzekerheden en gevaren? We horen die roep in ons bewustzijn 

dus wel, maar zien opeens wat de consequenties zijn van het opvolgen ervan. Dan 

deinzen we meestal eerst terug. We weten al jaren dat onze huidige baan niet echt bij 
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ons past, maar we blijven, uit loyaliteit, zorg om het gezin of financiële overwegingen. 

Maar er zijn ook aarzelingen die in feite met ons zelfbeeld en zelfrespect te maken 

hebben: Ik moet nu toch eens een baan afmaken; ontloop ik zo niet iets wat ik moet 

leren; ontloop ik geen verantwoordelijkheid; moet ik niet blijven om te helpen een 

slecht werkklimaat voor anderen te helpen verbeteren? Hoe nobel ze ook lijken, dit zijn 

oneigenlijke argumenten. Je krijgt meestal meer zelfrespect door de moed te hebben 

tegen je hoofd in, je hart te volgen. Maar je leven verandert er inderdaad drastisch 

door en iets in jou weet dat, en daarom wacht je liefst nog even. 

Als ik naar mijn cliënten kijk, zijn ze vaak ergens in hun geest met deze stap bezig als 

ze bij mij komen, ze zijn bezig te vertrekken, maar zijn nog niet echt weg. Ze zijn zich 

terdege bewust geworden dat ze een omslag moeten maken in hun leven, de status

quo is dodelijk geworden. Alleen ... ze weten no.g niet wat er dan voor in de plaats zal komen. 

En dat weerhoudt hen ervan om op weg te gaan. En dit blijkt het beste argument (en 

het meest voorkomende!) om te blijven zitten waar je zit. Ze willen eerst een nieuwe 

zekerheid, voor ze het oude durven loslaten. Maar zo werkt het niet, het is precies 

omgekeerd. Ze dienen eerst het onvruchtbare los te laten, voordat er in hen ruimte 

komt voor iets nieuws. En daartussen ligt vaak een zoektocht. Eerst de ene deur 

dichtdoen voor de andere opengaat. De slang werpt geregeld zijn huid af, omdat die 

niet meer past. Zo dienen wij regelmatig afscheid te nemen van een baan ( een relatie, 

een woonplek enz.) die niet meer bij ons past. Dat is een natuurlijk proces dat perio

diek terugkeert, omdat we .groeien. We gooien daarmee alleen een verstarde vorm van 

ons af, de ervaringen die we hebben opgedaan en de talenten die we daar hebben leren 

inzetten, nemen we uiteraard met ons mee. En dat is goed om te weten, want ook dat 

kan een reden zijn tot aarzeling: Raak ik dan niet alleen mijn baan kwijt, maar moet ik 

nu ook dit talent van mij in de ijskast zetten? Het antwoord is nee. Al zal het talent zeer 

waarschijnlijk een andere toepassing vinden die meer past bij je gegroeide bewustzijn. 

Een consultatiebureauarts die liever wilde componeren heeft zo bijvoorbeeld de unieke 

vorm van klank-healing gevonden, waarbij hij beide talenten wist te combineren. 

Het is dus goed om in deze fase helderheid te krijgen over waar je nu precies 

afscheid van neemt. 

Over welke onvruchtbare vormen sluit ik precies de deur? Wat neem ik aan waardevols uit die 

oude situatie mee? 

Zodra de held hierover duidelijkheid heeft, kan hij zijn hart en de roep van zijn ziel 

echt gaan volgen. Dan vertrekt hij met nog meer inzicht en heldere motieven. 

Fase 3: Het vertrek 

De held doet de deur dicht, gaat de drempel over, loopt over de ophaalbrug van het 

kasteel de wijde wereld in, knapzak over de schouder. Hij is eindelijk weg bij moeders 
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pappot, hij gaat volwassen worden door onbekende avonturen tegemoet te gaan. We 

hebben misschien eerst heel wat rondjes gelopen, maar de beslissing is nu echt en 

onherroepelijk genomen. De ontslagbrief is geschreven, de huur is opgezegd, de 

relatie beëindigd, er is een punt gezet achter wat ongezond was in het leven. Geef 

jezelf een compliment daarvoor. Je hebt lef gehad en leven is het meervoud van lef, dat 

wist Loesje al. Je gaat onvermijdelijk op reis. Je laat mensen, een bedrijf, financiële 

zekerheid en een vertrouwd leven achter je. Je gaat op zoek naar jezelf. 

Het is noodzakelijk voordat je de brug definitief overgaat om op een goede manier 

afscheid te nemen van deze oude situatie. Je zult er nooit meer terugkeren. Daarom 

is het belangrijk dat je een goede herinnering met je meedraagt op reis, dat vormt 

ook een deel van je bagage. Neem dus bewust afscheid van de mensen die je achter

laat, ook al zijn er misschien nog onopgeloste zaken tussen jullie in de persoonlijke 

sfeer en ook al begrijpen velen je nieuwe koers niet helemaal. Maar als ze roepen: 

'Wat ga jij in godsnaam allemaal doen,' dan weet jij dat je op je pad zit. Je doet niet 

meer wat hoort, maar wat voor jou klopt. En in wezen willen ze dit allemaal, benijden 

ze je onbewust. Het is dus goed om een afscheidsritueel te creëren, bijvoorbeeld in 

de vorm van een receptie, een rondreis langs alle belangrijke mensen en afdelingen, 

een feestje. En als dat niet kan, is het raadzaam voor jezelf dit punt met een ritueel te 

markeren. Dan wordt voor jou ook helder wat je aan waardevols meeneemt op je reis, 

wat je geleerd hebt waarom je dankbaar kunt zijn. 

Dan, vlak na je vertrek, als je alleen bent, volgt er een moment van reflectie en is het 

goed om even op een bankje of steen langs de weg te gaan zitten. Dit moment is 

bedoeld om je motieven te onderzoeken en verder uit te zuiveren. Soms slaat twijfel 

toe: Nu zit ik hier alleen! Waarom ben ik in godsnaam weggegaan? Je was er eerder 

niet aan toegekomen hierover na te denken, omdat je moed aan het verzamelen was, 

en omdat je bezig was met afscheid nemen. Sta dus stil bij je motieven: zijn ze zuiver; 

kloppen ze met je dieper weten; ben je vanuit je hoogste drijfveren op pad gegaan? 

Want motieven hebben de merkwaardige gewoonte naar je terug te keren. Ben je uit 

angst vertrokken, dan vergezelt angst je op je weg, tot je dit inziet. Motieven komen 

altijd naar je terug, reizen met je mee, de zuivere, de onzuivere en de mengvormen. 

En er zijn maar twee richtingen in motieven: ergens van weg of ergens naartoe. Je 

kunt vluchten voor een leeuw, of naar een uitverkoop toe hollen. Uiteindelijk zijn er 

maar twee motieven: angst of liefde. Dus vraag jezelf af: 

Om wat voor reden wilde ik weg? Vluchtte ik en neem ik die onopgeloste situatie met me mee? Of 

werd ik door een diepere, innerlijke drang gedreven anderen te helpen, een positieve bijdrage te 

leveren aan het grote geheel? Is mijn motief angst ofliefde? 
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Is je motief meer status, meer geld? Vergeet het maar, je reis zal moeizaam zijn, omdat 

dit motiefje niet door de wildernis heen kan dragen. Wil je een wezenlijke bijdrage 

leveren,je zielsopdracht vervullen, ook al heb je daar maar een vaag vermoeden van? 

Wees welkom, je pad zal gezegend zijn, je zult op wonderlijke manieren worden 

geholpen. 

II Inwijding 

Fase 4: De uitdagingen en beproevingen 

Het meisje uit het sprookje van Vrouw Holle is de put in gevallen, ze is op reis gegaan 

in een onbekende onderwaterwereld, de wereld van het onbewuste. Daar krijgt ze 

meteen enkele opdrachten, brood dat in de oven ligt dat er uitgehaald moet worden, 

appels die rijp aan de bomen hangen die moeten worden geplukt. Ze doet dit, en uit

eindelijk: wordt ze met goud beloond. Het leven geeft dus tests, om te kijken ofje het 

echt meent. 

Een cliënt van mij werd anderhalf maal zijn laatste loon geboden als hij maar bij het 

bedrijfbleef, dat hem met zijn kennis en ervaring niet wilde laten gaan. Hij kon erom 

glimlachen en het als een late blijk van waardering zien. Maar hij erkende dat er ook 

echt even de verleiding was, vooral doordat een appel werd gedaan op zijn gevoel van 

onmisbaarheid. 

Deze uitdagingen hebben in wezen maar één betekenis: ze vragen je ofje zeker 

bent van je keuze. Dus ze zijn er, welbeschouwd, om je te helpen meer in je beslissing 

te gaan staan, je naar je centrum te brengen en jou vertrouwen te geven in je reis. Ze 

dienen er eigenlijk: alleen toe om je scherper, alerter en sterker te maken, en meer 

overtuigd van de waarde van je missie. Ze zijn een uitnodiging om het onechte achter 

je te laten en door te gaan. Je JA wordt er alleen maar krachtiger door. Tenzij je voor 

de mooie aanbiedingen bezwijkt, ofje door de eerste de beste tegenslag van de wijs 

laat brengen en weer terugkeert naar je oude status-quo, je oorspronkelijke plek, 

misschien met meer geld in het vooruitzicht, maar niet met meer voldoening in je werk. 

Dan kun je wachten, soms lange tijd, tot het volgende moment dat je weer voldoende 

moed verzameld hebt om het nog eens te wagen, of tot het leven je uit die aangename 

positie knikkert. Het is net ganzenborden, terug naar AF, of wachten in de put. 

Dit is dus ook de fase waarin voor jou steeds duidelijker wordt wat je niet wilt. Nee, 

zo'n soort baan waar te weinig uitdaging in zit wil ik niet meer. Nee, werk waarbij me 

tweehonderd procent loyaliteit wordt gevraagd aan een slecht gerunde organisatie, 

past me niet meer. Een positie waar ik geen erkenning krijg, maar een ander met de 

eer van mijn werk gaat strijken, zoek ik niet meer. Nee, een bedrijf dat niet ethisch met 

zijn klanten omgaat, daarvan wil ik geen deel uitmaken. Door je NEE's helder te 

communiceren, stel je jezelfin staat je JA te gaan leven. 
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En je ziet je eigen valkuilen langs de weg: je grote verantwoordelijkheidsgevoel, zelfs 
als dat tegen je gezonde verstand in gaat, waardoor je in de organisatie maar dingen 
blijft oplossen en rechtzetten en redden, terwijl het misschien beter is als de boel in 
elkaar stort. Of de moeite die je hebt anderen teleur te stellen, waardoor je steeds 
méér werk op je neemt dan je aankunt. Of dat gevoel van onmisbaarheid. Om er maar 
een paar te noemen. Op deze punten ben je beïnvloedbaar. Het is dus belangrijk je 
hiervan bewust te worden en hier ook doorheen te gaan, zodat je zo'n oud mechanis
me achter je kunt laten. En lukt dat niet, geen nood, dan biedt het leven je deze valkuil 

gewoon nog een keer aan. Maar het is misschien tijd je echt af te vragen: 

Wat wil ik echt niet meer? Wat zijn mijn grenzen? Van welke innerlijke valkuilen ben ik me bewust? 

Dit soort beproevingen zijn er dus om ons van onze ja's en nee's en onze eigen 
valkuilen bewust te laten worden, zodat we steviger en beter toegerust de reis door de 
wildernis kunnen vervolgen. 

Fase 5: De helpers in de wildernis 

De held is nu echt op weg, hij gaat de wildernis in, het dichte en duistere woud, trekt 
door het onbekende, het gebied waar niemand hem is voorgegaan. Hij aarzelt misschien 
nog even bij een gebaand pad, dat er makkelijk begaanbaar en verleidelijk uitziet. 

Een cliënte die eindelijk de ongewisse stap had gezet om voor zichzelf te beginnen, 
kreeg tot driemaal toe een riante aanbieding voor een vaste aanstelling bij een 
multinational. Ze heeft geweigerd. Want de held ziet in dat een gespreid bed, een ge
baand pad, niet zijn pad is, maar het pad van een ander. En daar zal hij zijn schat niet 
vinden. Hij zegt er dus nee tegen. De weg van de held kent geen zijpaden meer. 

Hier keert de held naar binnen toe. We dienen helderheid te krijgen over onze inner
lijke hulpbronnen voor we verder kunnen. In sprookjes verschijnen er langs de weg 
dan vreemdsoortige helpers als Langnek (bekend van de Efteling) die ver kan kijken, 
en zijn medehelpers Putoor die op grote afstand kan horen, Springkuit die heel hard 
kan lopen, Heuvelbuik die zich kan opblazen, Koukleum die het warm krijgt van de 
kou en omgekeerd, en Kogeloog die kan schieten waar hij naar kijkt als hij zijn blind

doek weghaalt. En om de opdracht van de prins te vervullen blijken al deze helpers 
onmisbaar. Pas dan kan hij koning worden over zijn eigen rijk. Deze helpers hebben 
allemaal een specifiek talent. Ze staan dan ook symbool voor onze innerlijke hulp
bronnen, onze talenten die we nodig hebben om onze missie te vervullen. 

Dit is het moment dat we ervaren dat we niet alleen op reis zijn, onze talenten gaan 
met ons mee, ze voeren ons over hindernissen, vervullen onze opdrachten, en zorgen 
er zo voor dat we onze eigen specifieke schat vinden, datgene waarvoor we gekomen 
zijn en waarom we de ongewisse wildernis in zijn getrokken. Iedereen heeft precies 
die talenten die bij zijn missie passen. Dat is de liefdevolle orde van het universum. 
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Vaak weten mensen wel wat hun talenten zijn, is mij gebleken als ze het Talentenspel 

komen spelen, maar niet wat hun missie is. Door nu de talenten te volgen en te 

ontdekken hoe ze samenwerken en te zien in welke hiërarchie ze tot elkaar staan, 

kun je ontdekken welke richting het geheel uit gaat. Zo duiden ze de plek aan waar 

jij je schat kunt vinden, je levensmissie. 

In deze fase van de reis komen we in ons leven ook weer nieuwe mensen tegen in wie 

we reisgenoten herkennen, mensen die net dezelfde omslag hebben gemaakt als wij, 

mensen met een vergelijkbare missie. Vaak komen ze 'toevallig' op ons pad, maar we 

zullen ze herkennen. Soms lopen ze even een eindje met ons mee, soms vertellen ze 

alleen over de valkuilen en gevaren die ze zijn tegengekomen, waarmee wij ons voordeel 

kunnen doen. 

Hier kun jij je dus afvragen: 

Wat zijn mijn innerlijke hulpbronnen? Welke talenten heb ik? Welke helpers kom ik tegen op 

mijn pad? 

Op deze plek van de reis dient de held dus zijn innerlijk op orde te krijgen, inzicht te 

krijgen in zijn talenten en in hoe ze optimaal kunnen samenwerken. Alleen dan kan 

hij succesvol zijn in het vinden van zijn schat. De weg van de held keert naar binnen 

en is nu een inwijdingsweg gewordeJ:?.. 

Fase 6: Het vinden van de schat na de vuurproef 

Als de held van het sprookje eindelijk bij de schatkist aankomt, in een grot of moeilijk 

bereikbare plaats, blijkt die schat bewaakt te worden door een vervaarlijk vuurspu

wende draak. Het verslaan van die draak zorgt ervoor dat de held ook rijp wordt om 

het belang, het gewicht van zijn schat straks te kunnen hanteren. Het is dus een 

noodzakelijke draak of vuurproef. De held groeit boven zichzelf uit. Hij is geen lelijk 

eendje meer, maar heeft ontdekt dat hij een zwaan is. 

De draak die ik bij cliënten het meest tegenkom ben ik grootheidsschroom gaan noemen, 

de angst voor onze eigen grootheid. De angst onze talenten werkelijk vanuit onze 

grootheid in te zetten en te schitteren. Nelson Mandela sprak het al uit: 'We zijn niet 

bang voor onze zwakte, maar voor onze kracht.' Dit blijkt een taaie draak om te 

verslaan. We horen vanbinnen stemmen uit onze jeugd: 'Doe maar gewoon, dan doe 

je gek genoeg'; 'steek je hoofd niet boven het maaiveld uit, dan wordt het maar af

gehakt'; 'hoge bomen vangen veel wind'; 'val niet op, pas je aan', enzovoort. Uit angst 

voor het leven blijven we liever klein, onopvallend, grijs, onzichtbaar, vals bescheiden. 

Niet een positie van waaruit de held de draak kan verslaan. 
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zegt, word je geholpen, krijg je alles wat er nodig is om je missie te vervullen: de 

mensen, de middelen, het geld, de situaties, de gelegenheden en kansen, alles. Niet 

alleen jij hebt op jezelf gewacht tot je zover was, ook het universum heeft op je 

gewacht en staat klaar om je te helpen. Omdat het voor het geheel is en jij een 

instrument bent geworden. Je zult versteld staan van de 'toevalligheden', de 

synchroniciteiten in je leven, de steun in je rug, de flow waarin je terechtkomt, als je 

eenmaal deze poort door bent en JA hebt gezegd. Zonder dat JA kan het universum 

niets. Dit is je inwijding, waarvoor deze hele reis bedoeld was. Jouw wil is in harmonie 

gekomen met een grotere Wil die het geheel overziet. Je kunt vertrouwen op die 

Grotere Regie in je leven. En met deze ware nederigheid versla je de laatste draak. 

Vraag je zelf eens af: 

Wat is mijn schat? Wat is mijn missie? Waar word ik blij van? Waar zeg ik JA tegen? 

Heb ik mijn wil in overeenstemming gebracht met een grotere Wil? Kan ik vertrouwen op die 

grote Regie in mijn leven? 

III Terug keer

Fase 7: De aarzeling om terug te keren 

Je hebt net je missie, je schat gevonden, je bent boven jezelf uitgetild, je voelt je 

fantastisch, gedragen en gesteund. Je verkeert in een staat van bliss. Dus wie heeft het 

over terugkeren? Je wilt hier wel altijd blijven. Zoals de prins in het sprookje die voor 

altijd met de prinses en de gouden appel onder de levensboom wil blijven zitten. En 

zij leefden nog lang en gelukkig, staat er dan. Dat is de weigering om op te groeien, 

volwassen te worden. Want blijkbaar werd deze prins geen koning ... 

Daarom vragen we aan cliënten altijd om een paar concrete stappen te formuleren 

die ze in de nabije toekomst kunnen zetten. Dat helpt hen weer te landen. Dat kunnen 

eenvoudige dingen zijn als: je eindelijk inschrijven bij dat koor of die toneelvereniging, 

op dansles gaan, eindelijk dat volkstuintje gaan huren, enzovoort. Dit zijn dingen die 

over de eigèn voeding gaan. Maar het kan ook iets zijn als: je inschrijven voor een 

opleiding, je onvruchtbare baan opzeggen, je netwerk aanspreken, onderzoek doen. 

De helft van het verhaal is je schat vinden, de andere helft je schat gaan leven. Op dat 

keerpunt sta je nu. De held dient met zijn schat dus terug te keren naar zijn oor

spronkelijke samenleving, zijn stam, wil die schat vrucht kunnen dragen. Want voor 

hen was de schat ook bestemd. 

Denk je eens in wat er gebeurd zou zijn als Joseph Campbell of Carl Gustav Jung 

hun werk niet met de wereld hadden gedeeld. Of als Thomas A. Edison ofBill Gates 

hun uitvindingen voor zichzelf hadden gehouden. Als J.J.R. Tolkien o[J.K. Rowling 

hun manuscripten in een koffer hadden laten zitten ... 
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De held kan denken dat niemand op zijn schat zit te wachten. Hij kan zelfs de waarde 

ervan in twijfel gaan trekken op de terugweg. Hij denkt misschien dat niemand hem 

zal begrijpen, hij wil niet belachelijk worden gemaakt en zijn schat niet prijsgeven. 

Maar wie zijn schat voor zichzelf bewaart, heeft niets ontvangen. Sterker nog, het 

kan zijn ondergang betekenen, de ongebruikte schat kan hem zelfs vernietigen. 

Wanneer de schat niet terug wordt gebracht naar de stam, kan die nooit bijdragen 

aan de oplossing van het oorspronkelijke probleem. Dan is de reis in bepaald opzicht 

vergeefs geweest. 

Vraag jezelf eens af: 

Wat weerhoudt mij om mijn schat te delen? Wat heb ik nodig om met mijn schat terug te gaan naar 

mijn oorspronkelijke stam? 

Fase 8: De terugkeer met de schat 

Het is zo wezenlijk dat de held zijn schat deelt met zijn stam. Als hij mocht denken dat 

zijn schat niets waard is en hij zou haar niet delen, dan zou zijn schat tot stof en as 

kunnen vergaan in zijn handen. Maar juist door haar te delen, gaat hij er zelf ook de 

diepere waarde van inzien. Door te delen groeit de schat, krijgt ze haar bestaansgrond 

en ultieme waarde. Uiteindelijk wordt de schat al gaande gevormd en manifesteert ze 

zich door vruchtbaar te worden voor anderen. En dan weet jij ook pas echt wat jouw 

schat inhoudt. Door te geven weet je pas wat je ontvangen hebt. 

De held komt uit de wildernis te voorschijn met zijn goud in zijn handen. Sommigen 

zullen hem uitlachen en vragen wat voor modder hij daar plechtig meedraagt. Voor 

hen is de schat niet bestemd. Zij wachten op iemand anders (of op zichzelf). Anderen 

hebben jouw schat nodig, ze herkennen die onmiddellijk en komen op je pad. Zij 

hebben op jouw schat gewacht om hun leven ermee vorm te geven, hun lichaam, 

geest of ziel ermee te helen, om hun eigen licht met jouw licht aan te steken. 

Zo stapt de een met stenen tafelen van een berg, keert de ander terug uit de woestijn 

en houdt een Bergrede, komt de derde na jaren meditatie onder een boom vandaan 

en deelt zijn licht, en heeft de vierde kou en doofheid getrotseerd en schenkt de 

wereld zijn muziek, en de vijfde ... dat ben jij. 

Dan moet er een feestmaal worden aangericht voor de terugkeer van de held met 

zijn schat. Het geschenk moet gevierd worden, en wordt zo ontvangen en geëerd 

door de stam. 

Net als bij het afscheid is het belangrijk dat ook de terugkeer ritueel wordt gemarkeerd. 

Vreugde wil worden gedeeld om te vermeerderen. En die profeet dan die in zijn eigen 

stad niet wordt geëerd? Zoals Jezus die in Nazareth nog steeds als de timmermans

zoon werd gezien. Je schat is niet voor alle mensen van je stam bestemd, maar alleen 
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voor hen die de waarde ervan zien en je schat nodig hebben. Zij zijn het die jou 

erkenning geven voor je reis. En de held trekt ook weer verder, zijn volgende avontuur 

tegemoet, waar hij zijn volgende stam, zijn nieuwe familie ontmoet. 

Onderzoek voor jezelf: 

Wat is mijn goud dat voor anderen is bestemd? Hoe kan ik dit zich laten manifesteren? Kan ik 

erop vertrouwen dat de mensen naar mij toe zullen komen die op mij hebben gewacht? 

Fase 9: De schat is de oplossing van het probleem 

De held is ooit weggegaan omdat er iets aan schortte, in zijn omgeving of in zichzelf, 

er was een leegte, er was iets nodig. De koning was ziek en hij moest aan het eind van 

de wereld een geneesmiddel halen. Hij is op weg gegaan om een sleutel te vinden, een 

oplossing. En het eind van de wereld is de plek waar hij het laatst zoekt en dus vindt. 

Gaandeweg heeft hij veel meer gekregen dan alleen wat voor het oplossen van het 

probleem nodig is. Hij is ingewijd, hij heeft zichzelf gevonden en daardoor kon hij 

met een schat huiswaarts keren. En die schat is veel meer dan hij ooit had kunnen 

bedenken of dromen. Hij vertrouwt nu op een hogere regie in zijn leven die hem ook 

daarheen zal leiden waar zijn schat het meest nodig is. 

Verwacht dus wonderen, mensen die zomaar op je pad komen, onwaarschijnlijke 

gebeurtenissen en toevalligheden die jou precies verder helpen en je exact daar 

brengen waar je moet zijn. Wees een bruikbaar instrument en ga volledig in je missie 

staan. Laat je niet leiden door je egoangsten over geld, je baan, je welzijn, enzovoort. 

Het zal je bruikbaarheid verminderen en je niet gelukkig maken. 

Dit is dus de fase van het heel concreet maken van je missie, het in aardse vormen 

manifesteren van jouw innerlijke schat. Dat betekent datgene wat je geleerd en 

ondervonden hebt toepassen, je talenten daadwerkelijk inzetten. Over je grootheids

schroom heen stappen. Echt gaan doen wat je al lang weet dat je komt doen. En ook 

op dit praktische vlak zul je geholpen worden, omdat je het niet alleen voor jezelf 

doet, maar je bijdrage wilt leveren aan het grote geheel. Je schrijft dus je boek, wat je 

al jaren met je meedraagt en geeft het uit. Je zet die organisatie op waar je al jaren van 

droomt. Je gaat die mensen helpen bij wie je jouw compassie het duidelijkst voelt. Je 

geeft je als vrijwilliger op. Je bouwt dat centrum waar mensen rust vinden. Je zoekt de 

baan die helemaal bij je talenten en je missie past. Het is nu je tijd. Je geeft interviews, 

vindt medestanders, deelt je kennis, maakt een website. Je ziet hoe jouw schat een 

eigen leven gaat leiden onafhankelijk van jou. Dan ben je geslaagd en is het misschien 

weer tijd opnieuw op weg te gaan. 

Vraag jezelf ten slotte af: 

Wat heb ik nodig om mijn schat concreet gestalte te geven? 
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5.3 Slot 

Deze tijd vraagt mensen die naar voren durven stappen, hun authentieke plek innemen 

en een ander geluid laten horen, omdat we zien dat het oude bouwwerk met veel geraas 

in elkaar stort en de oude manieren niet meer werken. Dat hoort bij de overgang van het 

Vissen- naar Waterman-tijdperk (voor wie astrologisch is geïnteresseerd). Wat is het 

probleem waar de mensen van deze tijd voor staan? Het is niet de ingestorte econo

mie, dat moest gebeuren, het is slechts een heel grote schoonmaak. Het is wel het 

spiritueel onvervuld zijn, de innerlijke leegte waardoor mensen zekerheid buiten 

zichzelf gaan zoeken: in een vaste baan, meer geld, een nog groter huis. Misschien 

is jouw schat wel een manier om mensen te helpen die zekerheid in zichzelf terug te 

vinden, zodat ze in wat voor mondiaal noodweer ook, overeind kunnen blijven. Want 

de enige vaste baan die je hebt, is die van je ziel. 
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