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Een verrukkelijke deep dive
‘Het begrip levensmissie kan zowel aantrekken als afstoten. 

Het aantrekkelijke zit ‘m in de diepere betekenis die je leven kan krijgen 
als je je levensmissie kent. In het bewustzijn van je missie wordt het 

ogenschijnlijk alledaagse een zinvolle ervaring. Je ervaart je leven meer 
vanuit rust. Superfijn natuurlijk. Ingewikkeld wordt het als je je missie 

níet kent. Hoe ga je die dan vinden? Hoe kom je op het spoor van zoiets 
groots? Je bedenkt je missie niet even, het is geen maakbaar ding, dus 

hoe dan? Die vraag is nu beantwoord: met dit boek! 
Als volleerde ‘dive masters’ nemen Peter en Sander ons stap voor stap 
mee de diepte in. Met een prachtige balans tussen theorie en praktijk. 
Open en uitnodigend om het water in te gaan door hun eigen verhaal 
te delen. Mocht je nog koudwatervrees hebben, laat me je dan zeggen 
dat het proces heel geleidelijk wordt opgebouwd. In elke stap leverde 

het boek me een stukje inzicht op, beetje bij beetje heeft het me verleid 
om dieper in mezelf te duiken. Het heeft mijn vertrouwen bevestigd 

dat ik toegang heb tot mijn innerlijke kanaal. Dat gebeurt alleen als je 
de oefeningen doet; dit is een DOE-boek. Door dit boek is mijn eigen 

missie ‘I shine & guide us home’ nog dieper in mijn leven geland.
De auteurs hebben een prachtige mix tussen bezielend en praktisch 

weten te vinden. Echt een boek voor deze tijd. Neem deze ‘deep dive!’  
En ontdek welke onverwacht schitterende parels er daar in de diepte 

op je liggen te wachten.’
Mathilde Lub – I shine & guide us home

Oprichter van de Academie voor Liefdevol Leiderschap
www.loveatwork.nl 

Een echt doe-boek
‘Peter en Sander nemen je stapsgewijs mee, eenvoudig en to the point. 
Ze delen waar ze goed in zijn, ‘they walk their talk’ in lijn met hun zijn.  

Dit is vooral ook een ‘doe-boek’, neem er de tijd voor en doe de 
oefeningen. Je levensmissie is niet in je hoofd te vinden, maar wordt 

helder door via de oefeningen te ervaren, te beleven, te voelen wat voor 
jou klopt en wat niet. En ineens schijnt dan je licht door de wolken...’

Annemie Colruyt – Ik creëer ruimte en verbind
Host & co-creator @ LivingLei & Heerlijckyt

www.livinglei.org & www.heerlijckyt.org



Een mooie ‘Camino’
‘Met Peter en Sander heb ik een mooie reis naar binnen mogen maken. 

Een reis waarbij weer enkele sluiers zijn opgelicht en verborgen 
kwaliteiten in het licht zijn komen te staan. Met hun praktische 

oefeningen hebben zij mij mooi gegidst en is opnieuw een nieuwe 
horizon in beeld gekomen. Zelf loop ik al jaren in etappes naar 

Santiago De Compostella. Dit boek gaat, net zoals de Camino, niet 
over een eindbestemming, maar over de weg zelf. De weg is het 

doel. Als dat pad is gevonden, ontstaat dat heerlijke gevoel van een 
vertrouwd pad. Ook al ben je er nog nooit geweest, toch voelt het juist 

en veilig. Dat gun ik jou als lezer.’
Luc Limère – Helpt leiders transformeren vanuit de wijsheid van 

hun hart
Corporate Navigator & Catalyst 

www.growise.be

Een verhelderend kompas
‘Peter en Sander slagen erin om een mystiek concept van ‘levensmissie’ 
in aardse vorm te beschrijven, mét aandacht voor details, techniek én 
in verbinding met het grotere geheel. Je ervaart hun passie en door- 

leven van hun eigen levensmissie in heel dit boek. Peter en Sander 
bieden je een kompas om je eigen wijsheid aan te boren én  

tegelijkertijd zijn ze ook betrouwbare, rustige begeleiders, die samen 
met jou die laagjes afwikkelen die jouw essentie nog verhullen.

Een aanrader voor iedereen die in contact wil komen met de ‘zin’ van 
zijn/haar leven en vanuit zijn authentieke pad bewuster wil bijdragen 

aan een duurzame samenleving op onze planeet.’
Leen Lambrechts-Noël – Ik nodig uit om thuis te komen bij JeZelf

Master Certified Executive Coach, Accredited Coach Supervisor, 
www.supervisievoorcoaches.be
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Voorwoord

In zijn meest bekende roman De Alchemist beschrijft Paulo Coelho 
het verhaal van een jonge herder die zijn eigen legende wil volgen. 
De eigen legende is volgens hem datgene wat je altijd hebt willen 
doen of zijn:  ‘Als kind is niemand bang om te dromen van alles wat 
hij of zij zou willen doen in zijn of haar leven. Maar met het verstrijken 
van de tijd steekt er een geheimzinnige kracht op, die probeert te 
bewijzen dat het onmogelijk is de eigen legende waar te maken. Je 
eigen legende waarmaken is nochtans de enige verplichting die je 
hebt als mens.’

Je hebt als mens dus de opdracht om zoveel mogelijk je eigen 
waarheid te leven, je eigen innerlijk kompas of levensmissie te 
volgen en volledig in lijn te zijn met wie je werkelijk bent. Pas dan 
creëer je voor jezelf en voor je omgeving een zo groot mogelijke 
meerwaarde. Pas dan kan je er volledig ‘zijn’ voor jezelf, voor anderen 
en voor de wereld.

Dit hebben wij, Peter en Sander, de afgelopen jaren aan den lijve 
mogen ervaren.

Ik (Peter) word al heel mijn leven getriggerd door De Grote Vragen 
van het leven. Waarom zijn we? Is er een groter doel? Wat heb ik 
hier op aarde werkelijk te doen? Hoe kan ik optimaal bijdragen aan 
mijn eigen ontwikkeling en aan die van onze planeet? De laatste 
jaren kwamen steeds meer antwoorden naar me toe. Ik heb meters 
boeken over dit onderwerp verslonden, luisterde naar podcasts 
en volgde diverse coachopleidingen die gerelateerd zijn aan dit 
thema. Ik leerde vertragen, maakte dagelijks tijd voor stilte. Leerde 
te luisteren naar mijn eigen stem. Niet die van mijn hoofd, maar die 
van mijn hart. En zo kwamen de woorden voor mijn levensmissie: 
‘Ik bied ruimte en bevrijd wijsheid.’ Daarom kon ik dit boek niet níet 
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schrijven. Daarom kan ik niet anders dan ook jou uit te nodigen, 
te prikkelen en te informeren. Opdat je benieuwd wordt naar de 
antwoorden en de wijsheid die in jou verborgen liggen. Parels die je 
pad zullen verhelderen, wegwijzers voor een meer bewuste manier 
van zijn die jezelf en de mensen om je heen doen opliften. 

Ik (Sander) sluit me daar helemaal bij aan. Al sinds mijn kindertijd kijk 
ik met verwondering naar het fenomeen ‘mens’. In eerste instantie 
wilde ik vooral rationeel begrijpen hoe de mens en het mens-zijn 
in elkaar zitten en was ik op zoek naar bronnen buiten mezelf. Ik 
volgde een studie Sociale Psychologie, las tientallen boeken over 
het ontwikkelen van het menselijk potentieel en volgde seminars 
en (coach)opleidingen. Ook werd ik geïnspireerd door vele luister-
cd’s. Door een intensief coachtraject te volgen, kwam ik meer en 
meer in contact met mijn eigen innerlijke bron. Ik ontwikkelde 
gaandeweg mijn intuïtieve vermogens en zocht de antwoorden niet 
langer buiten mezelf. In 2009 kwam ik voor het eerst in aanraking 
met het idee ‘levensdoel’ tijdens een seminar van Jack Canfield in 
Amerika. De woorden die toen tot me kwamen, waren: ‘Ik inspireer 
en begeleid mensen met liefde en plezier op hun weg naar meer 
rust, plezier en vrijheid.’ Mede door de begeleiding van Alan Seale 
in zijn workshop ‘Soul Mission/Life Vision’ zijn de woorden wat 
compacter geworden, waarbij de kern dezelfde is gebleven: ‘Ik 
nodig uit tot heelheid.’ Dit houdt voor mij in dat ik mensen uitnodig 
hun gehele zelf te omarmen, zowel de kwaliteiten en talenten als 
de schaduwkanten. Om van daaruit het leven vollediger te leven, 
vanuit rust en zelfvertrouwen.

Waarom dit boek?
Wij wensen zoveel mogelijk mensen toe dat ze kunnen leven in lijn 
met hun zijn. In onze coachtrajecten merken we telkens opnieuw 
welke grote behoefte er is. Door de drukte van alledag, de vele zaken 
die (lijken te) ‘moeten’ en de nooit ophoudende stroom van prikkels 
en informatie, is het voor velen lastig hun eigen stem te horen. Veel 
mensen zijn moe, voelen zich diep vanbinnen niet meer in lijn met 
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het werk dat ze doen, ervaren een soort zinloosheid. En vinden het 
moeilijk om innerlijke helderheid en richting te verkrijgen. 

Mensen hebben behoefte aan houvast, zeker in een tijd waarin 
alles wat vastgeroest zat weer in beweging komt. Alan Seale 
spreekt in dit verband van `The Great Breaking Open’ of het `Grote 
Openbreken’. Niets blijft nog bedekt, we zitten midden in een grote 
bewustzijnsverschuiving. Denk maar aan bewegingen als #metoo en 
#blacklivesmatter en de enorme bewustzijnsverhoging ten aanzien 
van het klimaat en duurzaamheid. 

We kunnen niet meer doen alsof er om ons heen niets gebeurt, 
iedereen wordt bevraagd en uitgedaagd om zich hier op een andere 
manier toe te verhouden. Welke rol heb jij in dit grotere plaatje te 
spelen? Welke bijdrage wil jij leveren? 

Is je levensmissie echter helder, dan ervaar je een innerlijke rust die je 
voorheen niet kende. Dan beschik je over een intern referentiepunt 
van waaruit je moeitelozer, vreugdevoller en met meer vervulling in 
het leven staat. Je draagt bij vanuit jouw specifieke gaven, talenten 
en passies aan iets wat groter is dan jijzelf. Je weet wat je te doen 
hebt en onderneemt bewust actie. Je neemt zelfverzekerder je plek 
in en doet waarvoor je gekomen bent, omdat niemand anders dat 
voor jou kan doen. 

Hoe meer mensen hun levensmissie volledig tot uitdrukking 
brengen, hoe beter de wereld werkt. Dat is onze overtuiging en 
we hopen dat we daar met dit boek een bijdrage aan leveren. We 
wensen je veel leesplezier!

Sander van Eekelen  Peter Plusquin
Berkel-Enschot, Nederland Bierbeek, België
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Inleiding

Welke missie heb ik in dit leven te vervullen? Wie ben ik eigenlijk? 
Wat is de zin van dit leven? Wat drijft mij om te doen wat ik doe? 
Stuk voor stuk grote vragen die je mogelijk bezighouden. Hoe kun 
je daar nu antwoord op vinden? Zingeving is voor veel mensen 
belangrijk om hun werk met plezier uit te (blijven) voeren, om 
tevreden te zijn in het leven. In de vorige eeuwen boden religie en 
simpelweg voldoende inkomen genereren zingeving. Tegenwoordig 
zijn er andere invalshoeken nodig om het bestaan zin te geven.

Samen op reis naar je diepste kern
Dit boek neemt je mee op reis naar je diepste kern. Samen gaan we 
op zoek naar jouw unieke innerlijke blauwdruk. Naar de essentiële 
vonk in jou, naar de gift die jij bent en de manier waarop je deze in 
de wereld kan zetten. We nodigen je uit je te herinneren wie je bent 
en wat je te doen staat en daar woorden aan te geven. Woorden die 
de kern van je levensmissie op een krachtige manier weergeven, 
zodat je voor jezelf een leidraad hebt, een richtpunt dat je op koers 
houdt. En je ondersteunt te groeien naar wie je werkelijk hebt te zijn. 
Dit boek helpt je daarbij.

Levensmissie
Volgens ons komt iedereen op aarde met een levensmissie. Hierop 
zijn geen uitzonderingen. Die missie kun je zien als een opdracht 
die uniek is, die alleen jij kunt vervullen. Je levensmissie leven of 
leven in lijn met je zijn wil zeggen dat je toegewijd bent aan iets wat 
groter is dan jezelf. Dat je een existentiële verbinding hebt met het 
grotere geheel waaraan je een bijdrage mag leveren. We hebben het 
over een duidelijke ‘purpose’ hebben, een zielsmissie, levensdoel of 
roeping, het kennen van jouw specifieke reden van bestaan. Dit gaat 
veel verder dan wat er op jouw visitekaartje staat. Het is wat jij in 
expressie brengt, vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. 
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Als je in lijn leeft met jouw levensmissie, met de kern van je zijn, 
dan voel je je vervuld, draag je bij en maak je het verschil. Als je off 
purpose bent, voel je je vaak lusteloos, onbevredigd en gefrustreerd.

Je vindt dit begrip terug in tal van andere woorden en culturen. In 
de Angelsaksische wereld spreekt Simon Sinek bijvoorbeeld van 
jouw innerlijke ‘why’, jouw interne ‘driver’ die het verschil maakt in 
de wereld. Bill George en Peter Sims hebben het over ‘Finding your 
true North’. Alan Seale gebruikt de term Soul Mission.

Volgens de oude Griekse meesters Plato, Socrates en Aristoteles 
wordt de mens geboren met een soort blauwdruk. Ze vergelijken 
het met de pit van een boom. In elke eikel zit de potentie om een 
grote eik te worden, in elk beukennootje huist de blauwdruk van 
een volwassen beuk. Zo zit ook in elke mens de mogelijkheid om de 
meest grandioze vorm van zichzelf te worden.

In het Sanskriet gebruikt men ‘Darma’ of ‘Damma’, wat letterlijk 
betekent: ‘de pilaren die jou omhoog houden’, of het fundament 
van je bestaan. In Japan wordt het verwoord als ‘Ikigai’ of datgene 
waar je in de ochtend voor wakker wordt. Je Ikigai bevindt zich op 
de kruising van jouw roeping, jouw passie, dat wat de wereld nodig 
heeft en waar je voor betaald krijgt.

Maak het belangrijk én houd het tegelijk licht en luchtig
Nu is het van belang om de term ‘levensmissie’ niet te zwaar en 
serieus te nemen. Willem Glaudemans* verwoordt het scherp in zijn 
Boek van de Levensmissie: ‘Het gaat niet om ‘prestatie’, het gaat niet 
om ‘ambitie’, het gaat zeker niet om ‘perfectie’. Het gaat ook niet om 
de omvang van de opdracht, groot of klein, of je daarin vergelijken 
met anderen. Dat zijn allemaal ideeën van ons ego, dat ermee 
aan de haal gaat en er meteen druk op legt. Het is vreugdevolle 

* Glaudemans, Willem (2014). Boek van de Levensmissie. Utrecht: Uitgeverij 
AnkhHermes.
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dienstbaarheid aan iets groters dan jijzelf. Het is vrijheid en ego-
loosheid. En daarin vindt het vanzelf zijn volmaaktheid.’

Voor wie is dit boek?
Dit boek is bedoeld voor zinzoekers, maatschappijverbeteraars en 
leiders die meer rust, richting en drive willen ervaren in hun leven. 
Voor mensen die diep vanbinnen voelen dat ze niet de juiste weg 
aan het gaan zijn en merken dat er iets niet meer klopt aan het 
verhaal dat ze aan het schrijven zijn. Voor wie het gevoel heeft dat 
hij** in cirkeltjes draait en geleefd wordt. Voor wie diep vanbinnen 
weet dat er in dit leven meer voor hem is weggelegd. Voor iedereen 
die zo druk bezig is geweest met het leven bij te benen, dat zijn 
werkelijke zielsverlangens, diepste waarden en zingeving in de kou 
zijn blijven staan. Voor iedereen die graag kristalhelder wil weten 
waar hij voor staat en waar hij voor gaat. Voor iedereen die op zoek 
is naar een duidelijk kompas dat je op koers houdt. Voor iedereen 
die ervan droomt iets anders te gaan doen, iets wat meer vervult en 
meer in lijn is met wie hij intussen geworden is. Iets wat de wereld 
ten goede komt.

Maar evengoed schreven we dit boek voor loopbaanbegeleiders, 
coaches en therapeuten die graag nieuwe tools en handvatten willen 
inzetten om hun eigen cliënten te ondersteunen en te begeleiden 
naar verhoogde innerlijke helderheid in deze snel veranderende 
wereld.

Inhoud van het boek
Dit boek heeft als doel je stap voor stap te leiden naar een korte 
en bondige formulering van je levensmissie. Het helpt je op 
praktische wijze een innerlijk kompas te creëren op basis waarvan 
je moeiteloos focus en richting aanbrengt in je leven. Een kompas 
dat je, op beslissende kruispunten in je leven, direct aangeeft welke 
weg jouw weg is. 

**  Waar we in dit boek de aanspreekvorm ‘hij’ gebruiken, kun je ook ‘zij’ lezen. Voor de 
leesbaarheid hebben we voor één variant gekozen, in dit geval ‘hij’.
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De stappen in dit boek brengen je dieper inzicht in jezelf. Ze nemen 
je mee op een persoonlijke ontdekkingsreis. Vanuit een grote 
diversiteit aan invalshoeken benader je jouw wezenskern. Aan de 
hand van praktische oefeningen, opdrachten en voorbeelden uit 
onze coachingspraktijk leidt dit boek je naar de formulering van je 
levensmissie in 6 woorden of minder. Tot slot ondersteunt dit boek 
je in het creëren van een inspirerende levensvisie, van waaruit je je 
levensmissie in het leven van alledag praktisch kan vormgeven.

Laat voor nu alles wat je denkt te weten over je levensmissie los en 
ga onbevangen op pad. Laat je verrassen. Het zal je niet teleurstellen!
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Wij (Sander en Peter) nemen in dit boek stelling in. Zo gaan we er vanuit 
dat er zoiets als een levensmissie bestaat en dat élk mens deze bewust 
of onbewust leeft.

Het zou best kunnen dat jij hier helemaal niet van overtuigd bent en 
er bij jou een interne dialoog ontstaat die je mogelijk doet afhaken om 
verder te lezen en dit voor jezelf te onderzoeken.Het punt is dat we de 
waarheid gewoon niet weten. Het leven blijft een mysterie. Het heeft 
geen zin hierover in discussie te gaan. Wat we wel weten is dat het 
voor onszelf kunnen benoemen van onze levensmissie van ons blijere 
mensen heeft gemaakt, en ons focus en helderheid geeft in het leven. 
Bij de coachees die we begeleiden zien we hetzelfde gebeuren. En we 
hopen voor jou hetzelfde.
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In 10 stappen een heldere 
levensmissie

Leef in lijn met je zijn en maak het verschil
Met de 10 stappen ga je aan de slag met het formuleren van een 
heldere levensmissie. Na het doorlopen van de stappen heb je 
diepgaand inzicht gekregen in je levensmissie en wat het van je 
vraagt. Ben je loopbaanbegeleider, coach of therapeut, dan heb je 
daarnaast vele praktische oefeningen, concepten en methodieken 
ontvangen die je direct in je eigen werk of praktijk kunt toepassen.

‘Er zijn twee grote dagen in iemands leven – de dag 
waarop we geboren worden en de dag dat we  

ontdekken waarom.’

William Barclay

Lees hieronder in het kort wat je van de stappen kunt verwachten.

De 10 stappen om je eigen heldere levensmissie te ontdekken

Stap 1. Laat los wie of wat je niet bent
Je maakt kennis met het proces van identificatie, desidentificatie en 
re-identificatie waar ieder mens doorheen gaat. Je wordt je bewust 
van wie of wat je allemaal niet bent. Je laat los wie je niet bent om 
zo ruimte te creëren om wat er komt achter ‘ik ben’ heel bewust in 
te vullen. 



20

Stap 2. Sta open voor ontdekking en zelfonderzoek
Je leert in deze stap het fundament dat je in stap 1 hebt gelegd 
verder te versterken, door een basishouding aan te nemen van 
nieuwsgierig willen verkennen en openstaan voor zelfonderzoek. 
Je maakt kennis met de 3 taken die iedereen heeft in het leven. Je 
wordt uitgenodigd om te luisteren naar ‘terugkerende woorden’. Tot 
slot zet je op een krachtige manier jouw intentie, die jou gaat helpen 
bij het ontdekken van je levensmissie.

Stap 3. Ga op zoek naar je hoogste intentie
Aan de hand van de ‘logische niveaus’ van Robert Dilts doe je in deze 
stap op ervaringsgerichte wijze een eerste, diepgaande verkenning 
richting je levensmissie. Vanuit het verkennen van je ‘omgeving’ 
en ‘gedrag’ leer je via het bewuster worden van je ‘vaardigheden 
en capaciteiten’ en ‘waarden en overtuigingen’ stil te staan bij 
je ‘identiteit en rollen’ en je ‘missie of kernopdracht’. Vanuit die 
verkenning van de 6 oorspronkelijke logische niveaus kom je tot slot 
uit bij het hoogste niveau: je levensmissie. 

Stap 4. Bekijk je levensmissie vanuit een groter plaatje
Je leert vanuit een overkoepelend perspectief naar jouw levensmissie 
te kijken. Vanuit het bewustzijn dat alles energie is en Bewustzijn 
in alles aanwezig is, ontdek je jouw relatie met je levensmissie. Je 
doorziet dat de centrale vraag niet is: ‘Wat wil ik van het leven?’, 
maar: ‘Wat wil het leven van mij?’

Stap 5. Word je bewust van je passies en talenten
Je wordt je in deze stap bewuster van je passies en wat je energie 
geeft of juist kost. Ook leer je wat het betekent om ‘in flow’ te zijn en 
hoe je dat bij jezelf herkent. Tot slot kom je in nauwer contact met je 
natuurlijke gaven en talenten. 

Stap 6. Ontdek het geschenk achter je levensthema
Je gaat op zoek naar het geschenk dat in je levensthema 
verscholen ligt. Je leert met andere ogen te kijken naar impactvolle 
gebeurtenissen om de ‘collateral beauty’ ervan in te zien; een 
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waardevolle les die of een waardevol inzicht dat op het eerste 
gezicht (nog) niet zichtbaar was. Je ontdekt ook dat je levensmissie 
niet alleen je grootste bijdrage is, maar ook je grootste uitdaging. 

Stap 7. Laat je inspireren door je favoriete verhaal
Aan de hand van je favoriete verhaal, een hoofdpersonage waarin 
je veel van jezelf herkent en een gezonde dosis creativiteit, kom 
je op speelse en luchtige wijze dichter bij de formulering van je 
levensmissie. 

Stap 8. Beschrijf je levensmissie in 6 woorden of minder
Je leert hoe je de kracht van woorden voor je laat werken. Je ontvangt 
heldere instructies hoe je jouw levensmissie in 6 woorden of minder 
onder woorden brengt. Je leert ook te ‘puzzelen’ om tot die 6 meest 
kernachtige woorden te komen. 

Stap 9. Creëer vanuit je levensmissie een inspirerende levensvisie
In deze stap veranker je je levensmissie in jezelf. Je doorziet en ervaart 
dat je levensmissie een helder kompas is waarop je kunt varen. Je 
creëert je eigen levensvisie op 7 belangrijke gebieden aan de hand 
van een heel concrete oefening. Zo leer je welke stappen je in de 
komende periode kunt zetten om je levensmissie te verankeren in je 
dagelijkse realiteit. 

Stap 10. Zet een eerste, betekenisvolle stap
In deze stap dagen we je uit je comfortzone te verlaten en met 
vertrouwen de nodige stappen te zetten. We helpen je rust én moed 
in jezelf te vinden, zodat je helemaal kan staan en gaan voor wat je 
de wereld te bieden hebt. Je maakt voor jezelf helder welke eerste 
stap of stappen dat zijn. Je leert over de verticale en horizontale 
oriëntatie op het leven en je leert hoe je je ‘doen’ te allen tijde kunt 
laten informeren door je ‘zijn’. Ook word je bewuster van de manier 
waarop je intuïtie je innerlijke gids kan zijn. Tot slot leer je hoe je van 
angst je beste vriend en leermeester maakt. 
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Praktijkvoorbeelden en opdrachten
In elke stap geven we je één of meerdere praktijkvoorbeelden en 
opdrachten die je helpen om zelf op onderzoek te gaan. Ons advies 
is uiteraard om de opdracht(en) van elke stap ook echt uit te voeren. 
Als je het boek en de opdrachten alleen leest, dan verzamel je kennis 
en inzicht in het thema ‘levensmissie’. Pas als je elke opdracht ook 
daadwerkelijk doet, als je je ervoor openstelt en er tijd voor neemt, 
dan kun je tot een diepgaand weten komen. 

We wensen je veel plezier en inspiratie met het doorlopen van de 
10 stappen. Kies zelf hoe je dit boek tot je wilt nemen. Uiteraard kun 
je de stappen in de aangegeven volgorde lezen en doen en zo stap 
voor stap dichter bij je eigen levensmissie komen. Het is ook mogelijk 
om, al bladerend door het boek, aan te voelen welk hoofdstuk voor 
jou nu relevant is en daar starten. Ook dan kom je ongetwijfeld waar 
je zijn moet. De keuze is aan jou!

Peter Plusquin & Sander van Eekelen
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STAP 7 

Laat je inspireren 
door je favoriete 

verhaal
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‘Mensen bedenken vaak nog op hun vijftigste 
wat ze later willen worden.’ 

Lilian Zielstra 

In deze stap benader je je levensmissie vanuit een geheel andere 
hoek. Dit is een bijzonder krachtige stap, die heel onschuldig begint, 
je bij de hand neemt en je stapsgewijs tot diepere inzichten en 
verhoogde zelfkennis brengt. Wat je hiervoor nodig hebt, is een 
favoriet verhaal, een hoofdpersonage waarin je veel van jezelf herkent 
en een gezonde dosis creativiteit. Om de opdracht te verduidelijken, 
deel ik (Peter) na elk deel van de opdracht een voorbeeld met mijn 
eigen verhaal en de inzichten die ik via deze weg kreeg.*

Klaar voor de start? Daar gaan we. Kies een favoriet verhaal dat 
jou op een bijzondere manier raakt. Dat kan een sprookje zijn, een 
Netflix-serie, een tv-soap, een bioscoopfilm of een verhaal dat je 
graag voorleest aan je kinderen. Het maakt echt niet uit wat je kiest. 
Wat telt, is dat je een verhaal kiest dat je bijzonder geïnspireerd 
heeft. Een film die je drie keer hebt gezien, een boek dat trots je 
boekenkast siert, een verhaal waar je ‘verliefd’ op bent. 

Ik (Peter) was ongeveer 12 jaar toen ik het eerste deel van het boek 
In de ban van de Ring (Lord of the Rings) op een zondagochtend in 
de plaatselijke bibliotheek ontdekte. Ik was meteen verkocht en 
kon niet meer stoppen met lezen. De volgende zondag zette ik 
de wekker om 6:00 uur. Zo had ik net genoeg tijd om de laatste 
hoofdstukken van het eerste deel te lezen, te ontbijten, 4 kilometer 
te fietsen, om dan om 10:00 uur stipt bij het opengaan van de 
bibliotheek als eerste naar binnen te stappen (zo was ik zeker 

* Deze methodiek leerde ik kennen via Pilar Godino, auteur van The Business 
Alchemist.

STAP 7
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dat niemand anders aan de haal kon gaan met deel II van deze 
driedelige saga). De bibliotheek was maar enkele uren per week 
open op zondag. Ik kon me echt niet voorstellen om een week te 
moeten wachten om het vervolg te kunnen lezen. Intussen heb ik 
de boeken al 3 keer gelezen en de films al 4 keer gezien.

Neem even de tijd om een verhaal te kiezen. Lees pas verder als je dit 
gedaan hebt. 

Neem een notitieboek (of benut de pagina’s in het werkboek die 
bij deze stap horen). Ik stel je 4 hoofdvragen met telkens enkele 
subvragen. Schrijf de antwoorden op deze vragen op. De eerste 
hoofdvraag is: 
1. Met welk personage voel jij je het meest verwant?

• Wat is zijn/haar missie, de opdracht die hij/zij te vervullen 
heeft? 

• Wat zou er gebeuren als dit personage niet zou voorkomen 
in dit verhaal? 

In mijn geval is dat Gandalf, de oude tovenaar. Zijn missie is de 
wereld (Midden-aarde) redden. Mocht Gandalf er niet zijn als 
personage, dan zou het boek een stuk magie, humor en wijsheid 
missen.

2. Waar strijdt jouw personage tegen?
• Wie is de uiterlijke vijand?

Dat is meestal meteen helder. Bijvoorbeeld ‘het systeem’ 
of ‘de maatschappij’, een of andere slechterik, een strenge 
vader of moeder, de boze heks, enz.

• Wie is de innerlijke vijand? 
Dat kan bijvoorbeeld twijfel zijn, een gebrek aan (zelf )
vertrouwen, of omgekeerd: impulsief zijn en dingen doen 
zonder na te denken, enz.

Laat je inspireren door je favoriete verhaal
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Gandalf strijdt tegen Sauron, de Heer van de Ringen, die duisternis 
wil brengen over Midden-aarde. En tegen Saurons kompanen: 
Orks, Uruk-Hai, zwarte ruiters, de tovenaar Saruman, enz. Zijn 
belangrijkste innerlijke vijand is twijfel: gaat het wel lukken, zullen 
‘de goeden’ sterk genoeg zijn, zal Frodo slagen in zijn missie? En 
krijgt hij ook De Mensen mee in zijn strijd? 

3. Welke hulpbronnen heeft deze persoon tot zijn beschikking?
• Wat zijn de externe hulpbronnen?

Denk aan vrienden/vriendinnen, geld, connecties, medestan-
ders in de strijd, de jager in het verhaal van Roodkapje, enz. 

• Wat zijn de interne hulpbronnen?
Dat kan een gezonde dosis zelfvertrouwen zijn, het bezit 
van magische krachten, het onwrikbare gevoel het goede te 
doen, enz.

Gandalf kan steunen op de volkeren van Midden-aarde met 
wie hij al eeuwenlang vriendschapsbanden onderhoudt: elfen 
(bijvoorbeeld Legolas), dwergen (Gimli), mensen (Aragorn), 
hobbits (Frodo) en enten (levende bomen). Door zijn hoge leeftijd 
beschikt hij over veel wijsheid, kan hij het geheel overzien en weet 
hij wat er op het spel staat. Hij kan magische krachten oproepen 
en goed inschatten wat de volgende stap behoort te zijn, en wie 
wat te doen heeft.

Heb je alle antwoorden genoteerd? Stel jezelf dan de vraag wat dit 
over jou zegt. In het verhaal van je leven ben jij het hoofdpersonage. 
Wat is de strijd die jij te strijden hebt? Tegen welke innerlijke demonen 
vecht je al je hele leven? Wie of wat in de buitenwereld stuit je tegen 
de borst en met wie ga je in conflict? En over welke hulpbronnen 
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(zowel binnen als buiten jezelf ) beschik je? Waar zit je kracht, wat is 
je cadeau aan de wereld? En wat zegt dit over je levensmissie? 

De wijsheid die Gandalf uitstraalt, spreekt mij erg aan. Hij weet 
en voelt dingen aan, heeft toegang tot het grotere plaatje en hij 
beschikt over een portie magie. Toen ik deze oefening zelf als 
coachee onderging, herinnerde ik mij dat ik vroeger als kind al 
droomde om ooit een oude wijze man te zijn. Deze oefening, en 
met name de figuur van Gandalf, bezorgde mij het tweede deel 
van mijn levensmissie: ik bevrijd wijsheid.

Je hebt nu de eerste 3 hoofdvragen opgelost, de antwoorden tot 
je genomen en je zelfkennis verhoogd. Nu rest nog een vierde en 
laatste stap in deze oefening. Deze kan je zien als een bonusvraag 
of als een extra joker die je kan inzetten als je hiermee zelf mensen 
begeleidt. Het is een vraag die niemand ziet aankomen en die 
mensen toch weer op een heel andere manier over het verhaal en 
dus over zichzelf laat nadenken. Hier komt ze: 

4. Stel nu dat jij een extra hoofdstuk, een bijkomend boek, een nieuw 
seizoen mag toevoegen aan het verhaal dat jij gekozen hebt. 
Hoe gaat het verhaal dan verder? Wat zou jouw hoofdpersonage 
dan doen? Welke activiteiten zou hij/zij ontwikkelen? Waarmee 
zou hij/zij niet niet bezig kunnen zijn? Waartoe zou hij/zij zich 
geroepen voelen?

Op het eind van het derde boek, als de strijd is gestreden en vrede 
zijn intrede doet, verlaat Gandalf Midden-aarde. In het laatste 
beeld van de film zie je hem wegzeilen op een schip, samen 
met Frodo en de elfen, naar een andere wereld. Wat zou Gandalf 
doen als hij aankomt in die nieuwe wereld? Ik vond dit best een 
moeilijke vraag. Na een tijdje kreeg ik het beeld van Gandalf die 
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een school opricht, waarin hij zijn wijsheid en magie kan delen en 
onderwijzen. Zo verhoogt hij het bewustzijn in de nieuwe wereld 
waarin hij verkeert. Dit beeld versterkte de formulering van mijn 
levensmissie.

Nu is het aan jou. Hoe gaat je verhaal verder? Welke nieuwe missie  
zal je personage omarmen? Welke activiteiten zal hij/zij ontwikkelen? 
Waar kan hij/zij niet niet mee bezig zijn? En wat zegt dat over je 
eigen levensmissie? Welke woorden komen steeds terug? Vul je 
antwoorden aan in het werkboek. 

Tot slot van deze stap geven we je graag nog een voorbeeld uit de 
coachpraktijk van Peter. 

Toen Larissa, een vrouw van 32, bij mij in coaching kwam en ik 
haar deze oefening aanreikte, hoefde ze niet lang na te denken. 
De zes boeken van De stam van de holebeer vormden bij uitstek 
haar favoriete verhaal. 

Larissa verwoordde het als volgt: ‘Ayla is het hoofdpersonage en 
meteen ook het personage waarmee ik mij het meest verwant 
voel. Het verhaal speelt zich af in de oertijd. Ayla heeft Homo 
Sapiens bloed in haar aderen en wordt, na de dood van haar 
ouders, opgenomen in een Neanderthaler-gemeenschap. Haar 
levensmissie is haar plaats vinden in de gemeenschap. Aanvaard 
worden voor wie zij is. Precies waar ik al heel mijn leven mee 
worstel. Net als voor Ayla is autonomie (op eigen benen kunnen 
staan, weten te overleven in de natuur) heel belangrijk voor mij. 
Ayla heeft een hele sterke intuïtie, weet meer dan de anderen. Bij 
mij voelt dit ook zo.’ 

Larissa hoefde niet lang na te denken over wat Ayla zou doen 
in het zelf te verzinnen zevende boek: ‘Ayla zou rust brengen, 
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evenwichten herstellen, andere vrouwen bijstaan en in hun kracht 
zetten, ze zou een rots in de branding zijn, de autonomie van de 
groep versterken, genezer zijn, moeder zijn, er af en toe alleen 
op uittrekken. En ze zou als vanzelf zonder het echt te willen de 
eerste van alle vrouwen worden in Zelandia.’ 

Toen ik haar vroeg wat dit over haar vertelde en wat haar dan 
te doen stond, werd het heel stil. Het was alsof ze in een spiegel 
keek en haar eigen grootsheid voor het eerst op deze manier kon 
aanschouwen. 

Hoe kijk je nu terug op deze stap? Wat is je opgevallen? 
Welke woorden komen steeds terug? Wat zegt dit over je 
levensmissie? Vul je antwoorden aan in het werkboek.

Laat je inspireren door je favoriete verhaal






