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1 
VIND JE 

ROEPING 
 
Wanneer je de moed hebt om gehoor te geven aan je roeping, dan opent het 

hele leven zich. Wanneer je je bliss volgt – dat wat je diep raakt en waarvan je 
het gevoel hebt dat het je leven is – dan gaan er deuren open. Wanneer je 

geen gehoor geeft aan de oproep, omdat je in je veilige en vertrouwde 
omgeving wilt blijven, dan droogt het leven op. Vaak kom je jezelf dan op 

middelbare leeftijd weer tegen, wanneer de top van de ladder is bereikt en je 
ziet dat de ladder tegen de verkeerde muur staat.  

Joseph Campbell 
 
De roeping 
Ieder nieuw avontuur begint met een oproep of een roeping. In deze eerste 
fase bevindt de held (jij dus) zich in een comfortzone, een soort 
sluimertoestand. Die comfortzone ziet er voor iedereen anders uit. Voor de 
een is het de leegheid van iedere avond voor de televisie te zitten. Een ander 
loopt vast in een relatie of in werk zonder toekomstperspectief. Vaak dwingt 
het leven je op een goed moment om een stap te zetten en de comfortzone te 
verlaten – bijvoorbeeld als de pijn te hevig wordt of wanneer een acute crisis 
zich aandient.  

De eerste vraag in deze fase van het avontuur is: kun je de oproep 
horen? Weet je wat je roeping is, of zijn de koers en de bestemming van je 
leven niet duidelijk? Een oproep of roeping wordt vaak een keer of drie 
herhaald. Als je die negeert, dan loop je steeds meer vast in je ingesleten 
patronen en zal het signaal steeds harder worden. Net zolang tot je er niet 
meer omheen kan. 

De tweede vraag die speelt is: ben je in staat en bereid om je 
zekerheden en geregelde bestaan los te laten en in het onbekende te 
stappen? Pas als je volmondig ‘ja’ kunt zeggen en in het onbekende en durft 
te springen, kan het grote avontuur beginnen.  
 
Parsifal 
Het verhaal van Parsifal begint in de comfortzone van een groot donker bos. 
Hier woont de onschuldige jongen met zijn bezitterige moeder. De moeder 
(Harteleed) heeft Parsifal naar dit donkere bos ontvoerd, omdat ze wil 
voorkomen dat hij ridder wordt en net als zijn vader – koning Gahmuret van 
Angevin – in de strijd zal sterven. De dagen rijgen zich traag aaneen zonder 



dat er ooit iets noemenswaardigs gebeurt en Parsifal blijft onwetend over het 
echte leven.  

Maar dat verandert allemaal als hij op een dag drie ridders ziet. Parsifal 
(letterlijk: perfect fool) heeft nog nooit zoiets gezien en denkt dat het minstens 
engelen zijn. Vanaf dat moment wil hij nog maar één ding: ridder worden! 
Harteleed doet er alles aan om hem op andere gedachten te brengen, maar 
Parsifal luistert nauwelijks. Hij heeft zijn roeping gevonden en wil meteen naar 
het hof van koning Arthur om zich tot ridder te laten slaan.  
 
Heb je weleens het gevoel gehad dat je werd geroepen tot een grote taak?  
 
Hoe ging je met die oproep om? 
 
Hoe zou je jouw roeping omschrijven? 
 
Leef je dagelijks vanuit deze roeping?  
 
Welke mensen en omstandigheden bekrachtigen je hierin en  
welke niet?  
 
Witte zusters 
Mijn oproep kwam zo’n vijfentwintig jaar geleden in de vorm van een droom. 
Waar de droom precies over ging weet ik niet meer, maar toen ik wakker 
werd, zat er een zin in mijn hoofd die ik er niet uit kreeg: ‘De moedigste mens 
is de mens die zich overgeeft aan god’. Toen die zin na twee weken nog 
steeds in mij rondspookte, besloot ik er gehoor aan te geven. Ik ging op zoek 
naar god – al had ik geen idee wie of wat dat was.  

Na enkele weken belandde ik in het Raja Yoga meditatiecentrum van 
de Brahma Kumaris. Het instituut werd geleid door in het wit geklede 
vrouwen. Wat ik toen nog niet wist, is dat deze witte zusters worden 
beschreven in een oude Boeddhistische legende. Daarin worden ze de Witte 
Tara genoemd, godinnen die pelgrims verleiden naar het onzichtbare, 
spirituele koninkrijk van Shambhala.  

En inderdaad: enkele maanden na mijn eerste lessen namen de 
zusters mij mee naar een bergtop in de Aravali woestijn van de Indiase 
provincie Rajasthan. Op deze berg woont een spirituele gemeenschap van in 
het wit geklede yogi’s. Van hen leerde ik over het mysterie van de ziel, de 
eeuwige cyclus van tijd en over de god die ik had gezocht.  
 
Fases doorleven 
Maar voordat we vooruitlopen op het verhaal, is het van belang nog even stil 
te staan bij de eerste fase. Volgens Joseph Campbell is het alleen mogelijk 
om je heldenreis tot een goed einde te brengen als je iedere stap van het 
avontuur volledig doorleeft. Iedere stap draagt een vitale levensles in zich. 
Pas wanneer die les is geleerd en het inzicht is verworven, kun je door naar 
de volgende fase.  
 Wie niet volmondig ‘ja’ zegt tegen iedere fase en deze niet compleet 
doorleeft, loopt het risico in die fase te blijven steken. Je gaat niet meer 
vooruit in je ontwikkeling, maar kunt ook niet meer achteruit. Je zit vast. Dit 
thema wordt in de mythe van Parsifal verbeeld door de koning van de 



Graalburcht die ‘te gewond is om te leven, maar niet gewond genoeg om te 
sterven’.  
 
Herken je het thema van vast te lopen in je ontwikkeling? Loop je vaak tegen 
dezelfde muur en ben je in toenemende mate gefrustreerd of wanhopig? Ben 
je ‘te gewond om te leven, maar niet gewond genoeg om te sterven?’ 
 
Tijd voor keuzes 
Wanneer je eenmaal ‘ja’ zegt tegen je roeping, word je vaak getest om te zien 
of je werkelijk bereid bent om je comfortzones en gewoontepatronen los te 
laten. Na mijn eerste bezoek aan India had ik mijn leven al drastisch 
omgegooid. Ik leefde zoals de yogi’s dat deden: dagelijks om vier uur op voor 
meditatie, vegetarisch eten, geen drank, drugs, seks en andere afleidingen. 
Toch hield ik mijn oude leven ook in stand. Ik bleef in Loïs Lane spelen en 
stond meerdere keren per week in zwart leer een bak herrie (wel mooie 
herrie!) te maken, terwijl ik ’s ochtends dan weer als een witte yogi in de 
serene stilte verbleef. Op een ochtend werd ik op een vreemde manier 
gedwongen om een keuze te maken. Ik viel door god heen.  

Ik was vroeg opgestaan om te mediteren en richtte mijn aandacht op 
een meditatieposter die ik had gekregen. Het was een afbeelding van ‘god’ 
als stralende zon in een rood-gouden gloed. Ik had die poster ingelijst en 
tegen een stoel gezet. Toen ik na de meditatie wilde opstaan, was ik zo 
duizelig door het slaapgebrek, dat ik gelijk weer omviel. Om de val te breken, 
stak ik mijn handen naar voren en viel door het schilderij heen.  

Toen ik bijkwam, zat ik onder het bloed en in het ziekenhuis moesten 
een paar vingers worden gehecht. Ik kon dus niet meer gitaarspelen en we 
moesten op zoek naar een vervanger. Die was gelukkig snel gevonden en 
een paar avonden nadat ik door god was gevallen, stond ik in de zaal naar 
mijn eigen band te kijken. Het klonk geweldig en het signaal was duidelijk: tijd 
om echt te kiezen.  
 
Actieve ontvankelijkheid 
Wat in deze eerste fase dus vooral van belang is, is open te staan voor 
signalen – zowel van binnenuit als vanuit je omgeving. Aandacht dus, actieve 
ontvankelijkheid. De reden dat we soms blijven hangen in ongewenste 
patronen of destructieve fases is niet alleen omdat we de neiging hebben om 
oproepen te negeren, maar ook omdat we ze eenvoudigweg niet horen. We 
hebben het meestal te druk met de economie in stand te houden.  

Er wordt gezegd dat de mens leert door te lijden, maar lijden is niet per 
se noodzakelijk voor ontwikkeling. Lijden is niet – zoals ze dat in India zo 
mooi zeggen – de ‘koninklijke weg’. Het is de weg van de dwaas die heel 
vaak tegen dezelfde lantaarnpaal moet aanrijden.  

Wie opmerkzaam is en luistert naar de signalen die zich van binnenuit 
en van buitenaf aandienen, kan soepel door de verschillende 
ontwikkelingsfases heen bewegen. Hierdoor is er geen stagnatie, maar kan 
het leven blijven bloeien en stromen. Alles en iedereen praat voortdurend 
tegen je: je lichaam, de natuur, je medemensen, god, je emoties, gedachten 
en gevoelens. 
 



Aandacht en actieve ontvankelijkheid vragen een heldere, wakkere 
levenshouding die gegrond is in het hier en nu. Je bent je bewust van je 
lichaam, je geest en je omgeving. Al je zintuigen staan ‘aan’, zijn alert en 
opmerkzaam op wat er op dit moment is. Het leven praat voortdurend tegen 
je, maar luister je ook? 
 
Waneer je de oproep hebt gehoord, je roeping hebt gevonden en bereid bent 
om ‘ja’ te zeggen tegen het avontuur dat op je wacht, dan is het tijd voor de 
volgende stap: het overwinnen van de oude macht.  



2 
OVERWIN DE 
OUDE MACHT  

 
Dit is het moment waarop de held het veld van het grote avontuur betreedt en 
de beperkingen van zijn oude wereld achter zich laat. Hij gaat op weg naar de 

eerste drempel. Voorbij deze drempel ligt het onbekende en heerst de 
duisternis. Op de drempel staan de wachters die moeten worden 

overwonnen. Deze zijn uitermate machtig. Hen uitdagen is riskant, maar 
wanneer je moed en competentie bezit, kun je ze passeren. 

Joseph Campbell 
 
Wachters op de drempel 
Wanneer je bereid bent om het avontuur aan te gaan, krijg je allereerst te 
maken met de ‘wachters op de drempel’, zoals Joseph Campbell ze noemt. 
Dit is de oude macht die niet van verandering houdt. Deze macht wordt in 
mythes vaak verbeeld door een strenge vader, vorst of regent.  

In sprookjes zijn het vaak draken. Volgens Campbell zijn dit de 
symbolische wachters die de grot van het ego bewaken: ‘Als je uit je kleine ik 
wilt breken en nieuwe wegen wilt inslaan, dan zul je om te beginnen deze 
draken moeten verslaan.’  

In de mythe van Parsifal is het in eerste instantie geen draak of strenge 
vader die hem tegenhoudt, maar zijn moeder. Harteleed vindt dat ze genoeg 
heeft geleden en doet er alles aan om Parsifal voor zichzelf te behouden.  
 
Is dat herkenbaar? Heb je het gevoel dat je je ouders in de steek liet toen je 
zelfstandige keuzes maakte en je eigen weg ging?  
 
De vraag die in deze fase speelt, is: ben je werkelijk je eigen weg gegaan, of 
heb je een compromis gesloten?  
 
Pakketjes en compromissen 
Parsifal sluit in eerste instantie een compromis. Hij trekt weliswaar de wijde 
wereld in, maar draagt zijn moeder met zich mee. Harteleed heeft hem een 
zelfgemaakt ridderpak gegeven dat hij niet mag uittrekken. Ze gaat ervan uit 
dat Parsifal zo hard zal worden uitgelachen, dat hij vanzelf op zijn schreden 
zal terugkeren. Ook geeft ze hem een paar dringende adviezen mee die hem 
nog jaren zullen achtervolgen: hij dient zich altijd hoffelijk te gedragen naar 
jonkvrouwen en mag niet te veel vragen stellen. 



Ook dit zal je misschien bekend voorkomen. Hoezeer je ook probeert 
los te komen uit het ouderlijk nest, je ontkomt niet aan de pakketjes die je – 
als je niet alert bent – een leven met je meedraagt. Sommige van die 
pakketjes kunnen behoorlijk destructief zijn.   
 
Ga eens voor jezelf na wat voor pakketjes je van je ouders hebt 
meegekregen.  
 
In hoeverre leef je nog vanuit de angst om hen teleur te stellen en op eigen 
benen te staan? 
 
Onschuld en blunders 
Op weg naar het kasteel van de koning denkt Parsifal van zijn verleden af te 
zijn, maar iedereen lacht hem uit. Wat wil je ook: zo’n onschuldige dwaas die 
in een zelfgemaakt ridderpak op een muildier rijdt en aan iedereen vertelt dat 
hij door koning Arthur tot ridder geslagen gaat worden?  

Parsifal is de enige die niet in de gaten heeft hoe dwaas hij is. Gelukkig 
maar, want in deze fase van het avontuur is het van groot belang om een 
beetje naïef te zijn en je niet al te veel aan te trekken van je omgeving. Je 
kunt aan het begin van je avontuur maar beter een ‘dwaas’ zijn. Als je nu al 
zou weten wat er allemaal boven je hoofd hangt, dan is de kans groot dat je 
terugrent naar het donkere bos van je moeder.  
 Onderweg naar het kasteel begaat Parsifal in zijn onschuld en 
verlangen om gehoorzaam te zijn een aantal blunders. Zijn moeder heeft hem 
verteld dat hij ‘van vrouwen alleen kussen mag ontvangen’ en ‘niet verder 
mag gaan, tenzij de vrouw hem een ring geeft’. Als Parsifal op een ochtend 
een vrouw ziet, vraagt hij haar om hem te kussen en verlangt vervolgens de 
ring die ze draagt. Deze te ver doorgevoerde onschuld zal Parsifal steeds 
meer gaan opbreken.  

De ‘pakketjes’ die je op jonge leeftijd meekrijgt, zijn niet alleen 
afkomstig van ouders, maar ook van leraren, vrienden, de cultuur waarin je 
bent opgegroeid, religies en natuurlijk de media. De ideeën en 
geloofsovertuigingen die je krijgt ingeprent, worden na verloop van tijd 
volautomatisch en zetten je gevangen in een keurslijf van denkbeelden. Ze 
worden saboteurs op je pad.  
 Een van de meest essentiële inzichten op weg naar verlichting is: je 
bent geen willoos slachtoffer van pakketjes, programmeringen en de oude 
macht. Je hebt het in je om hier doorheen te kijken, de macht der gewoonte te 
breken en er radicaal uit te stappen. Je kunt altijd vrij zijn. Sterker nog: je bent 
altijd vrij, maar denkt dat je gevangen zit.  
 
Beperkende identificaties 
Het pijnlijkste van te leven vanuit voorgeprogrammeerde denkbeelden en 
ingesleten gewoonten is dat je niet meer leeft, maar wordt geleefd. Je leeft 
niet meer in de wereld, maar in je denkbeelden over de wereld. Je ervaart de 
boom niet meer die voor je staat, maar ziet slechts het mentale plaatje dat je 
op die boom plakt.  

Mensen ontmoeten elkaar ook niet meer, maar de programma’s. 
Daarom mislukken vredesonderhandelingen tussen groeperingen die zich 



identificeren met hun programma’s ook altijd. Arabieren en Joden, christenen 
en moslims, Hutus en Tutsis: verspilde moeite.  

Wie zich identificeert met zijn geloof, krijgt vroeg of laat problemen met 
iemand die een ander geloof aanhangt. Wie zich identificeert met de kleur van 
zijn huid of voetbalsjaal, krijgt het aan de stok met iemand die een andere 
kleur heeft. De identificatie met mentale denkbeelden ligt aan de basis van 
vrijwel al onze problemen. Die komen allemaal voort uit wie we denken te zijn.  
 
Ben je in staat om je vanuit openheid, verwondering en zonder vooropgezette 
ideeën te verbinden met je medemens, de natuur en jezelf? 
 
Leef je of word je geleefd? Sta je ‘aan’ of sta je op de automatische piloot? 
 
Kun je contact maken met degene achter het denken, achter de programma’s 
en conditioneringen?  
 
Ik-programma 
De oude macht waar je in deze tweede fase van het avontuur mee te maken 
krijgt, is dus vooral de innerlijke programmering, de aangeleerde en 
geconditioneerde identiteit die ook wel het ego wordt genoemd. Dat is dus 
niet wie je bent, maar wie je bent geworden. Het is een ik-programma: een 
verzameling karaktertrekken, eigenschappen, gewoontes, rollen en 
overtuigingen waarmee je je bent gaan identificeren.  
 Hersenwetenschappers kunnen het ik-programma zien. Wanneer je ’s 
morgens wakker wordt, is het meestal nog niet actief. Tijdens de droomloze 
slaap ben je losgekoppeld van het programma dat je overdag bestuurt. Dat is 
ook de reden waarom slaap zo helend is: je bent dan even vrij en verlicht.  

Wanneer je wakker wordt, is het ik-programma in eerste instantie nog 
niet actief. Daarom weet je vaak heel even niet wie je bent, waar je bent en 
wie er naast je ligt. Maar dan wordt het ik-programma opgestart. De 
specifieke neuronenpaden flitsen aan en de simulatie wordt actief. En ineens 
weet je wie je bent, wie er naast je ligt en wat je vandaag moet doen: de 
economie in stand houden! 

Als je niet alert bent, neemt het ik-programma het vervolgens volledig 
over en leef je op de automatische piloot. Je bent dan als een soort robot die 
zonder veel bewustzijn, aandacht en intentie door het leven hobbelt. Als je dit 
onbewuste gedrag laat voortbestaan, wordt het leven op den duur een 
grauwe sleur van routine en middelmaat.  
 
Is je leven over het algemeen een automatische herhaling van zetten, of 
ervaar je het steeds weer als nieuw? Is het een avontuur of is het sleur? Is er 
flow of stagnatie? 
 
Wat je je moet realiseren, is dat je weliswaar programma’s hebt, maar dat je 
ze niet bent. Je hebt een mind, je hebt een persoonlijkheid, je hebt een ego, 
maar je bent ze niet. Dat is een groot verschil en de basis voor verlicht leven. 
Met dit inzicht staat of valt alles. Werkelijke verlichting gaat over het kunnen 
omgaan met je persoonlijkheid, zodat je ermee kunt spelen en erin en eruit 
kunt stappen, zoals een acteur met een rol doet.  
 



Kun je dat? Kun je in- en uit een rol stappen als je dat wilt? Kun je je moeder-
zijn, partner-zijn, werknemer-zijn ‘aan’ en ‘uit’ zetten? Of neem je je rollen zo 
serieus dat je er geen afstand van kunt nemen en denk je dat je de rol bent?  
 
Oog van de orkaan 
Uit je programma’s stappen is te vergelijken met in het oog van een orkaan te 
staan. Iedereen die wel eens in een orkaan heeft gezeten, weet dat je precies 
in het middelpunt moet blijven. Wanneer je in je innerlijke stiltepunt staat, kun 
je vanuit een zekere afstand naar je gewoontes, verslavingen, obsessief, 
oordelen en conditioneringen kijken.  

Meditatie gaat over het vermogen om in het midden van je gedachten 
te staan zonder ze al te persoonlijk te nemen en zonder erdoor te worden 
weggeblazen. De yogi’s in India noemen dit bewustzijn ‘onthechte 
toeschouwer’.   
 
Neem dagelijks tijd om in het ‘oog van de orkaan’ te verblijven – in het midden 
van je gedachten zonder er door te worden meegesleurd. Kijk naar je 
gedachten en emoties als een toeschouwer, zoals je naar een film kijkt. Grijp 
niet in, heb geen oordeel, laat het allemaal aan je voorbij trekken. Glimlachen 
helpt.  
 
Boven de wolken 
De eerste keer dat ik bewust los kwam van mijn ik-programma was op een 
bankje langs de Amstel. Ik was net een paar weken aan het mediteren en 
probeerde contact te maken met degene achter de gedachten. Ik vond het 
niet makkelijk en realiseerde me in toenemende mate dat ik me totaal had 
geïdentificeerd met mijn denkwereld. Ik zat dus behoorlijk vast en wist op dat 
moment zeker dat ik de laatste persoon op aarde zou zijn om deze techniek 
onder de knie te krijgen.  
 Maar ineens gebeurde het toch. Het was net alsof ik plotseling in een 
andere dimensie terechtkwam, een stille ruimte achter het denken. Het voelde 
als instant bevrijding – totale verlichting. Het leek een beetje op wat je wel 
eens in een vliegtuig ervaart als je boven het turbulente wolkendek uitstijgt. 
Dan kom je ook van het ene op het andere moment in een andere 
werkelijkheid: licht, open, ruimtelijk en de zon schijnt altijd.  

Op het moment dat ik dacht ‘hoe hou ik deze ervaring vast?’ nam het 
gelijk af. Ik zakte terug in het turbulente wolkendek. Aah! Waarom kon ik dit 
niet vasthouden en voor altijd in de verlichting blijven?  

Pas later begreep ik dat de dimensie achter de gedachten zo groot is 
dat je die onmogelijk met de mind kunt bevatten. Zodra je deze gaat proberen 
te vangen in een concept, methode, truc, stappenplan of theorie raak je het 
meteen kwijt.  
 
De Graalburcht  
De euforie en de verwarring die ik op dat bankje ervoer, lijkt veel op wat 
Parsifal overkomt als hij de eerste keer per ongeluk in de Graalburcht belandt. 
Hij is op dat moment nog jong en onervaren en wordt weggeblazen door de 
schitterende Graalprocessie die zich voor zijn ogen afspeelt. Hij is letterlijk 
sprakeloos, ook al omdat zijn moeder hem heeft verteld dat hij niet teveel mag 
vragen.  



Volgens mythekenner Robert Johnson belandt vrijwel iedereen voor 
het eerst ‘per ongeluk’ in de Graalburcht. Voor sommigen is dat tijdens een 
eerste seksuele ervaring, voor anderen is het een mystieke ervaring, een 
overwinning op het sportveld of een eenheidsgevoel met de natuur of een 
dier. Omdat dit zo overweldigend is en je nog te onschuldig en onervaren 
bent, heb je geen idee hoe je ermee moet omgaan.  
 
Wat was jouw eerste Graalervaring?  
 
De wond 
De meeste mensen raken bij de eerste Graalervaring gewond omdat ze iets 
‘stoms’ doen. Ze klappen dicht of gaan juist praten als een kip zonder kop, 
lachen, huilen, rennen weg of beledigen iemand. Johnson: ‘Het eerste contact 
met dat wat later de verlossing zal betekenen, is een verwonding.’  

Wat Johnson ook ziet, is dat je vaak na de eerste Graalervaring voor 
de rest van je leven bezig bent om deze terug te krijgen. Je blijft rusteloos op 
zoek naar de Graal. Het wordt je levensmissie – datgene waarvoor je leeft en 
wellicht bereid bent om voor te sterven. In veel gevallen kan een 
mensenleven worden omschreven als één grote zoektocht om de wond die in 
de Graalburcht ontstond te helen.  
 
Herken je dit? Heb je ooit, misschien toen je jong was, iets meegemaakt dat 
zo overweldigend was dat je sprakeloos stond (of juist heel veel ging praten) 
en je volkomen ontoereikend voelde in de aanwezigheid van zoveel 
schoonheid? Vaak doen we dan iets doms en onhandigs waar we later spijt 
van krijgen. We gaan te ver of juist niet ver genoeg. We kwetsen en worden 
gekwetst.  
 
Wat is jouw wond? 
 
Kijk eens terug op de belangrijkste keerpunten en beslissingen in je leven. 
Kun je je levenspad omschrijven als een poging om de Graalburcht terug te 
vinden en de wond te helen?  
 
De Graal 
De eerste keer dat Parsifal in de Graalburcht komt, is hij niet bewust op zoek 
naar de Graal. Hij is verdwaald in de mist en geeft zijn paard de vrije teugels. 
De symboliek hiervan is dat hij stopt met denken en zich overgeeft aan zijn 
onbewuste intelligentie. Parsifal stapt uit zijn conditioneringen en wordt als 
vanzelf naar een meertje geleid waar een man zit te vissen.  

Daar vraagt hij de visser of hij ergens kan overnachten. ‘Jawel,’ is het 
antwoord, ‘volg de weg een klein eindje, sla dan linksaf en ga de ophaalbrug 
over.’ Parsifal is verbaasd, want hij heeft begrepen dat er in de wijde omtrek 
geen huis te vinden is. Maar hij volgt de instructies en ziet ineens vanuit de 
mist een geweldig kasteel opdoemen. De ophaalbrug staat open en het lijkt 
erop dat hij wordt verwacht. Er staan pages om hem op te vangen, te baden 
en te kleden en Parsifal wordt uitgenodigd voor een diner met de Graalkoning.  

Wanneer hij de indrukwekkende troonzaal betreedt, wordt hij met veel 
respect ontvangen en krijgt een prachtig Graalzwaard cadeau. Parsifal is 
onder de indruk, maar wordt zich ook in toenemende mate bewust dat alle 



gasten naar hem lijken te kijken – alsof ze iets van hem verwachten. Het 
maakt hem onzeker en hij besluit om vooral niets stoms te doen en zoveel 
mogelijk zijn mond te houden.  

Wanneer de duisternis invalt, is hij getuige van het mooiste dat hij ooit 
heeft meegemaakt: de Graalprocessie. Vanuit het niets verschijnen 
beeldschone jonkvrouwen. De een heeft een bebloede speer in haar handen, 
de ander de Heilige Graal. Voor Parsifal’s verbaasde ogen materialiseren als 
bij toverslag de heerlijkste spijzen en dranken op tafel. Het is één grote 
overvloed.  

Hij heeft wel duizend vragen, maar iedere keer als hij er een wil stellen, 
hoort hij zijn moeder: ‘Alleen dwazen stellen vragen’. Parsifal kijkt slechts 
verwonderd om zich heen en meent opnieuw de verwachtingsvolle blik in de 
ogen van het gezelschap te zien.  
 
De fout 
Waar Parsifal op dat moment nog geen weet van heeft, is dat de magiër 
Merlijn heeft voorspeld dat er op een dag een ‘onschuldige dwaas’ aan het 
hof zou verschijnen die in staat zou zijn om de ‘verlossende vraag’ te stellen 
die de koning van zijn wond zal genezen. Deze wond (in de kruisstreek) staat 
voor de gekwetste mannelijkheid, waardoor niet alleen de koning, maar ook 
het hele land verlamd is geraakt.  

Wanneer Parsifal echter niets doet en geen enkele vraag stelt, 
verdwijnt de Heilige Graal weer en wordt de koning kermend en jammerend 
afgevoerd. De sfeer wordt nu kil en Parsifal krijgt het gevoel dat hij heeft 
gefaald. Hij weet echter niet precies waarin en omdat het moment voorbij is, 
kan hij niets meer doen.  

Wanneer hij de volgende ochtend wakker wordt, is de Graalburcht 
verlaten. Er zijn geen pages meer om hem te helpen. Parsifal vindt zijn paard 
en rijdt de ophaalbrug over. Zodra hij buiten is, wordt hij opgeslokt door de 
mist en als hij omkijkt is de Graalburcht verdwenen. Hij voelt zich leeg, 
verward, onzeker en terneergeslagen.  

Langzaam maar zeker dringt het tot hem door wat er is gebeurd en wil 
hij nog maar één ding: een nieuwe kans om de Graal te aanschouwen en zijn 
fout goed te maken. Alleen: hij heeft geen idee wat de Graal is en hoe hij 
weer in de Graalburcht komt.  
 
Wat is jouw ‘grote fout’? 
 
Oude macht 
De weerstand die je in deze fase van het avontuur dus moet zien te 
overwinnen, is de greep van de innerlijke programma’s die je ervan 
weerhouden adequaat te reageren op wat zich in je leven aandient. Maar 
naast deze innerlijke weerstand zal er ook verzet van buitenaf komen. De 
gevestigde orde zal er alles aan doen om je te doen struikelen nog voordat je 
goed en wel op weg bent gegaan. De gevestigde orde ervaart iedere vorm 
van vernieuwing als bedreigend. 
 Toen Spoedcursus Verlichting verscheen, zat ik al klaar om de klappen 
op te vangen. Ik wist dat het boek weerstand zou oproepen en dat mensen 
het wellicht arrogant of blasfemisch zouden vinden dat ik mijzelf verlicht 
noem. Dat zou het trouwens ook zijn als ik er niet bij zou vertellen dat ik niet 



de enige ben. Ik wilde met het boek juist laten zien dat iedereen al verlicht is, 
maar dat vrijwel niemand dat nog schijnt te beseffen en nog veel minder het 
van zichzelf durven zeggen.  
 Ik zat dus al klaar om de aanval van de gevestigde orde af te slaan, 
maar die kwam niet. Ik kreeg alleen maar lovende recensies en positieve 
aandacht, juist ook van de main stream media. Ik was daar natuurlijk blij mee, 
maar het bleek dat ik mij had verkeken op waar de gevestigde orde zat. Die 
bleek niet in de main stream te zitten, maar in de hoek van mensen die 
denken te weten wat verlichting is en zich opwerpen als haar scheidsrechters.  
 In een recensie voor het spirituele blad de Koorddanser kopte 
hoofdredacteur Ewald Wagenaar: ‘Gefeliciteerd Touber met Het 
Belachelijkste Boek van 2009.’ Om te vervolgen: ‘Met nog een klein stukje 
2009 te gaan, willen we toch al het boek Spoedcursus Verlichting van Tijn 
Touber uitroepen tot meest ranzige spiripulp, adembenemende stupiditeit en 
lachwekkende ego-glibber van 2009. Koop dit boek niet, het is weggegooid 
geld, tenzij je jezelf, net als de schrijver, oorverdovend voor de gek wilt 
houden. Een mislukter boek las ik zelden.’ 

 
Bereid om te Doden 
Om je niet te laten ontmoedigen door de gevestigde orde moet je hard 
kunnen zijn. Sterker nog: je moet ‘bereid zijn om te doden’. Dit gegeven wordt 
sterk belicht in de Graalmythe. Parsifal doodt in het hele avontuur slechts één 
ridder, maar het is wel meteen de eerste waar hij mee vecht.  

De symboliek hierachter is: wanneer je eenmaal bereid bent om tot het 
uiterste te gaan en je door niets en niemand laat tegenhouden, dan leg je de 
basis voor alle toekomstige overwinningen. Laat je je daarentegen op dit 
beslissende moment leiden door knikkende knieën, dan loop je het risico voor 
de rest van je leven slap te blijven en achterhoedegevechten te leveren 
zonder ooit echt te winnen.  
 De ridder die Parsival doodt, is meteen de gevaarlijkste van allemaal: 
de Rode Ridder. Hij is hem op weg naar de koning tegengekomen en is onder 
de indruk van diens wapenrusting. Wanneer Parsifal aan het hof verschijnt, 
wil hij niet alleen tot ridder worden geslagen, maar vraagt bovendien of hij het 
harnas van de Rode Ridder mag hebben. Iedereen lacht, behalve koning 
Arthur. Hij herkent de nobele bedoelingen van de simpele jongen en zegt dat 
hij het harnas mag hebben, als hij de Rode Ridder weet te doden.  

Parsifal is het kasteel nog niet uit, of hij staat al oog in oog met de 
gevreesde strijder. Hij daagt hem uit voor een duel en… wint. Niet dat Parsifal 
een betere strijder is, maar op het moment dat hij op de grond ligt te spartelen 
en al lijkt te hebben verloren, werpt hij zijn dolk. Het mes treft de ridder 
precies in de spleet voor de ogen en doodt hem onmiddellijk. 

Bereidheid om te doden is dus wat er in deze fase van het avontuur 
van je wordt gevraagd. Je moet rücksichtslos kunnen optreden tegen oude 
macht en gevestigde orde anders kom je geen stap verder.  
 
Herken je de gevestigde orde in je leven? Waar komt die vandaan? Wie zet je 
de voet dwars in je ontwikkeling?  
 



Ben je bereid (geweest) om te doden of heb je je weg laten zetten en laten 
ontmoedigen? Heb je je geconformeerd aan de status quo of was je 
rücksichtslos? 
 
Kruisverhoor 
Mocht je van plan zijn een boek over je verlichtingservaringen te schrijven, 
dan kan het zijn dat de gevestigde orde je aan een kruisverhoor zal 
onderwerpen. Ik heb er na het verschijnen van Spoedcursus Verlichting wat 
ervaring mee en heb geleerd dat je veel van de vragen en tegenwerpingen 
kunt omdraaien. Misschien heb je wat aan dit interview:  

V: ‘Is het niet erg onrealistisch om te beweren dat iedereen verlicht zou 
zijn?’  

A: ‘In mijn ogen is het een stuk minder realistisch om te beweren dat 
mensen dat niet zijn.’ 

V: ‘Maar je doet er zo makkelijk over, alsof het de normaalste zaak van 
de wereld is.’ 

A: ‘Ik weet wel dat het niet de normaalste zaak van de wereld is, maar 
dat betekent nog niet dat het ook moeilijk of onmogelijk zou zijn. In feite is het 
een stuk moeilijker om niet verlicht te zijn dan het wel te zijn.’ 

V: ‘Hoezo?’ 
A: ‘Verlicht zijn betekent jezelf zijn, degene die je bent en altijd zult zijn. 

Hoe moeilijk kan het zijn om jezelf te zijn? Volgens mij is het een stuk 
moeilijker om niet jezelf te zijn.’ 

V: ‘Maar vind je het niet arrogant om jezelf verlicht te noemen?’ 
A: ‘Waarom is dat arrogant?’ 
V: ‘Omdat je je daarmee boven anderen plaatst.’ 
A: ‘Als ik zou beweren dat ik de enige ben die verlicht is, dan zou dat 

inderdaad arrogant zijn. Maar dat zeg ik niet. Ik zeg dat iedereen verlicht is. 
Wat is daar arrogant aan?’  

V: ‘Ik vind het anders behoorlijk hoogmoedig om jezelf te vergelijken 
met heiligen als Boeddha en Jezus.’ 

A: ‘Ik vind het eerder hoogmoedig om mijzelf niet met hen te 
vergelijken. Door niet in hun voetsporen te treden en mijzelf als 
minderwaardig te beschouwen, laat ik zien dat ik niets van hun lessen heb 
begrepen. Dat vind ik hoogmoedig.’ 

V: ‘Maar is het niet misleidend om mensen voor te houden dat ze door 
middel van een spoedcursus verlicht kunnen worden?’ 

A: ‘Weet je wat ik misleidend vind? Mensen voor te houden dat het een 
langdurig proces zou zijn. Wat is dat voor onzin? Waarom zou je er eindeloos 
over moeten doen om te zijn wat je allang bent?’ 

V: ‘Sorry, bij mij gaat het er niet in. Ik denk dat dit op veel mensen toch 
zal overkomen als niet erg realistisch, vaag en zweverig.’ 

A: ‘Weet je wat ik vaag en zweverig vind? Je vastklampen aan 
denkbeelden over jezelf die niets te maken hebben met de realiteit.’  

V: ‘Sorry hoor, maar ik wantrouw mensen die van zichzelf zeggen dat 
ze verlicht zijn.’ 

A: ‘Dat klinkt verstandig en dat doe ik ook. Maar ik wantrouw mensen 
die beweren dat ze niet verlicht zijn nog veel meer. 

V: ‘Waarom?’  



A: ‘Omdat die niet in staat zijn voorbij de grenzen van hun eigen 
persoonlijkheid te kijken.’  
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VIND JE MENTOR 

 
Wanneer de held zich eenmaal heeft verbonden aan zijn queeste, dan 

verschijnen er als vanzelf gidsen en magische helpers op zijn pad. Vaak 
ontvangt hij van bovennatuurlijke mentoren een talisman, een inzicht of een 

wapen dat hem bijstaat op zijn avontuur. Maar mentoren kunnen slechts 
gedurende een deel van de reis met de held meelopen. Uiteindelijk zal hij het 

onbekende zelf onder ogen moeten komen. 
Joseph Campbell 

 
Mentor 
Het wordt tijd om mentoren en bondgenoten om je heen te verzamelen. Je 
zult ze nodig hebben in de volgende fase als je gaat afdalen in de 
‘onderwereld’. Het aangaan van bondgenootschappen en verbindingen is 
wezenlijk op het pad naar verlichting, omdat verbinding en verlichting alles 
met elkaar te maken hebben.  

De Graal staat symbool voor heelwording en verbinding – tussen god 
en mens, man en vrouw, licht en donker, mens en natuur, yin en yang. Je zou 
alle grote mythes en legendes uit de wereldgeschiedenis (en dus ook alle 
avonturen waar jij doorheen gaat) kunnen terugvoeren op dit ene oerthema: 
de pijn van de scheiding (afzondering) en het herstellen van de heelheid 
(verbondenheid).  

De tweede en derde stap in het avontuur kunnen trouwens door elkaar 
heen lopen. Het verslaan van de oude macht en het vinden van een mentor 
gaan vaak hand in hand. Soms heb je eerst de raad van een wijze vriend of 
oude, ervaren meester nodig voordat je in staat bent om af te rekenen met de 
gevestigde orde. Hoe dan ook, zonder hulp is het nauwelijks mogelijk om de 
vierde stap (het afdalen in de onderwereld) succesvol te volbrengen.  
 
Ga eens na wie in jouw leven belangrijke mentoren zijn geweest, of het nog 
zijn. Welke mensen (of dieren, verhalen, legenden, boeken, films, songs, 
enzovoorts) inspireren jou tot de archetypische stappen van jouw eigen 
heldenreis? Wie stonden jou op cruciale momenten bij? Hoe deden zij dat?  
 
Welke les of levensopdracht gaven zij jou mee?  
 
Wat is jouw unieke opdracht, jouw leidmotief of missie? 
 
In hoeverre ben jij een mentor (geweest) voor anderen? 
 
Inwijding 



Voor Parsifal speelt ridder Gournemans de rol van mentor. Maar hij is meer 
dan dat. Gournemans wordt ook de vader die Parsifal nooit heeft gekend en 
hem de mannendingen leert die traditioneel worden overgedragen in een 
vader/zoon relatie.  

Gournemans brengt Parsifal de goede manieren en nobele deugden 
van het ridderschap bij en weet hem ook los te weken van zijn moeder. Hij 
dwingt hem om het zelfgemaakte ridderpak uit te trekken. Hij vertelt Parsifal 
ook wat hij moet doen als hij weer oog in oog komt te staan met de Heilige 
Graal. Hij dient dan de ‘verlossende vraag’ te stellen. 
 
Wie heeft jou geïnitieerd in het man- of vrouw-zijn?  
 
Na zijn opleiding bij ridder Gournemans gaat Parsifal erop uit om de Graal te 
zoeken. Onderweg komt hij iemand tegen die heel belangrijk voor hem wordt 
en deel gaat uitmaken van zijn bondgenoten: Blanche Fleur, zijn toekomstige 
vrouw en muze. Een muze is een godin van inspiratie, degene die de 
scheppingskracht van de kunstenaar aanwakkert.  

Als Parsifal en Blanche Fleur elkaar ontmoeten, ligt haar koninkrijk 
zwaar onder vuur. Parsifal werpt zich op als de nobele redder en brengt als 
dank een kuise nacht in haar armen door. Wanneer hij verder trekt, zijn er 
twee Gralen in zijn leven. Zodra de Heilige Graal is gevonden, zal Parsifal 
terugkeren naar zijn wereldse Graal Blanche Fleur die hem – op de 
achtergrond – gedurende het hele avontuur zal motiveren en inspireren.  

Blanche Fleur is niet alleen de fysieke vrouw in Parsifal’s leven, maar 
staat ook symbool voor zijn innerlijke vrouw. Zij vertegenwoordigt de stem die 
hem ervoor behoedt om zichzelf dood te lopen en op te offeren aan ‘de taak’. 
Veel mensen hebben hun leven te danken aan hun innerlijke vrouw, anders 
zouden ze opbranden in hun obsessieve drang naar meer geld, macht, status, 
erkenning en succes.  
 
Check in hoeverre de innerlijke vrouw je met beide benen op de grond weet te 
houden, zodat je niet wegvliegt en je vleugels verbrandt, zoals Icarus deed.  
 
In hoeverre spreekt de muze nog tot je: degene die je inspireert tot de 
hoogste creativiteit en esthetische schoonheid? Voel je je door haar gevoed 
en blijft de creatieve energie stromen of ben je van haar afgescheiden? 
 
God 
Mijn belangrijkste mentor is ongetwijfeld god geweest. Deze god is geen man 
met een baard die bij een bepaalde religie hoort. Het is ook geen hij of zij (of 
juist allebei), maar de intelligentie liefde die alles draagt. De god die ik voor 
me zie, is het toppunt van heelheid – degene die buiten de programma’s 
staat. Juist daarom is hij/zij/het een baken voor me. Door mij aan heelheid te 
spiegelen, worden de beperkte overtuigingen van het mens-zijn zichtbaar.  

Joseph Campbell zegt dat de meeste mentoren maar een deel van de 
reis met je mee kunnen lopen. In de onderwereld staat de held er vaak alleen 
voor. Daarom is een verbinding met jouw god van belang. Je hebt, naast je 
stoffelijke mentoren, ook een onstoffelijk baken nodig. Je hebt een standaard 
nodig, referentiepunt, of vuurtoren waarop je kunt koersen – ook als het echt 
donker wordt. Met name in de volgende fase van het avontuur zul je die hard 



nodig hebben om je weg te vinden in de duisternis van de onderwereld. 
 
Hoe is jouw relatie met jouw god? Is er, buiten je aardse mentoren, een 
bovenaardse, spirituele mentor die je kunt volgen? Wat is jouw baken als al 
het andere wegvalt? 
 
 



4 
DAAL AF IN DE 

ONDERWERELD 
 

De held wordt opgeslokt door het onbekende en verdwijnt in de buik van de 
walvis. Hij moet ‘sterven’ om een metamorfose te ondergaan. In plaats van 

naar buiten te treden, keert hij nu naar binnen om opnieuw te worden 
geboren. Deze drempel over te gaan, is een vorm van zelfvernietiging.  

Dit is het gebied van de grote beproevingen en een favoriete passage in 
mythische avonturen. Het is het begin van een lange en gevaarlijke weg van 

initiaties, beproevingen en glimpen van verlichting.  
Joseph Campbell 

 
Levend sterven 
Nu je je omringd weet door vrienden en bondgenoten wordt het tijd voor de 
grote beproevingen. Joseph Campbell vergelijkt deze fase met het verdwijnen 
in de buik van de walvis, omdat het voelt alsof je ondergaat in een donkere, 
onbekende en gevaarlijke wereld. Het voelt als sterven.  

De yogi’s in India noemen het ‘levend sterven’. Volgens hen wordt het 
pad naar verlichting niet zozeer gekenmerkt door alles wat je je eigen maakt, 
maar vooral door wat je afleert en loslaat. Wat dan overblijft is pure 
verlichting.  

Door te sterven voor je oude ‘ik’ vindt een wedergeboorte plaats, 
waardoor je juist tot leven komt. Verlichting gaat over het vermogen om 
steeds opnieuw te sterven en te worden geboren. 
 
Heb je ooit de ervaring gehad van levend te sterven, waarbij je het gevoel had 
alles te moeten loslaten?  
 
Heb je ook ervaren dat er een wedergeboorte plaatsvond?  
 
Demonen 
In mythes, legendes, sagen en Hollywood films is dit het moment dat de held 
de duisternis betreedt: het gevaarlijke onbekende. Vaak wordt die wereld 
verbeeld door ondergrondse gebieden, zoals de mijnen van Moria uit 
In de Ban van de Ring, waar de demonen liggen te slapen. Deze werelden 
staan voor ons donkere onbewuste, de schaduw, waar monsters wonen die 
we liever niet verstoren: don’t rock the boat!  



Wat we meestal niet in de gaten hebben, is dat dit vermijdingsgedrag 
een hoop energie kost. Demonen proberen te onderdrukken, betekent dat je 
voortdurend in controle moet zijn en maar zelden kunt ontspannen. Op den 
duur word je een controlefreak die alle emoties eronder houdt. Niet alleen de 
pijn van het leven wordt dan niet meer ervaren, maar ook de vreugde.  

Met name in het westen doen we er alles aan om dat wat ‘donker’ is 
(ouderdom, verval, ziekte, dood) te vermijden en uit te bannen. Dat is de 
reden waarom het leven soms als oppervlakkig wordt ervaren. Die afstomping 
heeft ook tot gevolg dat er geen urgentie meer wordt gevoeld om iets aan de 
situatie te doen. Apathie, cynisme, verveling en gelatenheid regeren in zo’n 
wereld.  

Maar ja, vroeg of laat moeten we allemaal een keer afdalen om onze 
demonen onder ogen zien. De duisternis verdwijnt nu eenmaal niet door te 
doen alsof die niet bestaat. Sterker nog, die wordt alleen maar groter en komt 
steeds dichterbij. ‘The more you ignore me, the closer I get’, zingt Morrissey.  
 
Dieet van angst 
Het onder ogen komen van je demonen is natuurlijk geen pretje, maar het niet 
onder ogen zien van je schaduw is op de lange duur erger. Als je je monsters 
blijft ontkennen, zullen ze je vroeg of laat – wanneer je de grip op je leven 
verliest door ziekte, crisis of scheiding bijvoorbeeld – bespringen. Je kunt ze 
maar beter voor die tijd leren kennen en de beste manier om hen uit de tent te 
lokken, is ze geen eten meer te geven.  

De meeste demonen leven op een dieet van angst. Of eigenlijk op alle 
verslavingspatronen, obsessies en compensatiemechanismes die voortkomen 
uit angst. Toen ik dit doorhad, maakte ik een lijst van alles waaraan ik in meer 
of mindere mate verslaafd was en stopte daar mee. In mijn geval was dat 
roken, blowen, drinken, werken, stressen, controledwang, sjansen, snoepen, 
televisiekijken, seks, kleren kopen en nog zo wat.  

Als je mocht besluiten om je demonen niet meer te voeden, moet je 
wel even je veiligheidsriem vastmaken, want in eerste instantie worden ze 
laaiend. Ze komen grommend en brullend uit hun grotten en gaan een hoop 
trammelant schoppen: ‘Snoep, sigaretten, mooie meiden, NU!’  

Maar door vanuit het oog van de orkaan naar deze opstand te kijken, 
kun je er los van blijven. Het is alsof je naar een heftige horrorfilm zit te kijken, 
of misschien een tragikomedie. De kunst is om het allemaal voorbij te laten 
komen en het als een objectieve waarnemer te aanschouwen.  
 
Waarin ben jij obsessief?  
 
Wat zijn jouw verslavingen?  
 
Kun je naar je gedachten en emoties kijken alsof je naar een film kijkt? 
 
Embracing the tiger 
In India noemen ze de oefening van als een objectieve waarnemer naar je 
demonen te kijken embracing the tiger. Wanneer je niet op de loop gaat voor 
de ‘tijger’, maar deze fier in de ogen kunt zien en omarmen (dat kan alleen als 
je je er niet mee identificeert – je hebt emoties, je bent ze niet), dan verandert 
het monster in een huiskatje.  



Hetzelfde geldt voor je demonen. Deze wezens zijn minder eng en 
gevaarlijk dan ze lijken. Wanneer je ze ziet voor wat ze zijn, dan realiseer je je 
dat het in feite beschermengelen en bondgenoten zijn die er voor je waren om 
de grot te bewaken waarin jouw ‘grote pijn’ verborgen lag.  

Jouw draken en demonen zijn geen wezensvreemde indringers, maar 
door jou in het leven geroepen entiteiten. Het zijn bondgenoten die je een 
dienst hebben bewezen. Als ze er niet waren geweest, dan is de kans groot 
dat je te vroeg in de peilloze diepte van de onderwereld zou zijn verdwenen 
zonder dat je daaruit zou kunnen terugkeren omdat je nog niet sterk en wijs 
genoeg was om de grote pijn te integreren.  
 Als je sterk genoeg bent om je los te maken van je innerlijke 
programmeringen – inclusief je pijnlijke emoties en verdrongen trauma’s – 
dan verliezen je demonen hun functie en is er geen reden meer om ze in 
leven te houden. Met het verdwijnen van de angst verdwijnen de demonen.  
 
Ga ontspannen zitten en neem de tijd voor de volgende oefening. Maak 
allereerst contact met je innerlijke stiltepunt, het oog van de orkaan. Kijk 
vanuit deze windstille en vredevolle plek naar alle gedachten en emoties. Laat 
nu je ‘favoriete probleem’ op het scherm van je geest verschijnen. In plaats 
van je af te keren, blijf je erbij aanwezig. Wees beschikbaar, zoals een ouder 
dat voor een kind is en luister naar wat die stem je te vertellen heeft. Wanneer 
de stem eenmaal is gehoord, wordt die vanzelf geïntegreerd en zal die je niet 
meer kwellen.  
 
Lijden en de weg 
Mensen vragen wel eens of het echt nodig is om door de onderwereld te gaan 
en de zogenaamde dark night of the soul te beleven. Moet je een lijdensweg 
gaan om tot verlichting te komen?  

Ik denk dat het inderdaad nodig is om door de onderwereld te gaan, 
althans op mentaal, emotioneel en fysiek niveau (de ziel heeft de Graalburcht 
nooit verlaten), maar lijden is volgens mij niet nodig. Lijden is nooit nodig. 
Lijden is de ervaring van vast te zitten in een bepaalde fase van ontwikkeling. 
Boosheid is geen probleem, chronische boosheid wel. Angst kan heel gezond 
zijn, chronische angst niet.  

Lijden heeft te maken met niet meer voor- of achteruit te kunnen. Bono 
van U2 noemt het stuck in the moment. In feite is lijden een gebrek aan 
inzicht in de opbouw van je heldenreis en de fase waarin je je bevindt. 
Wanneer je inziet waar je zit, kun je de volgende fase zien en daar gericht 
naar toe werken. Lijden is dus vooral onwetendheid en gebrek aan inzicht in 
wat Chinezen de Tao (de Weg) noemen. 

Wanneer je niet bang bent om in het donker te stappen, ga je voorbij 
de angst die je leven normaalgesproken regeert. Demonen verliezen hun 
tanden en de Graal wordt weer zichtbaar. Daar waar je struikelt, ligt de schat 
begraven. Daar waar de schaal breekt, kan het licht er doorheen schijnen.  

 
Welke schat heb jij in het donker gevonden?  
 
De kluizenaar 
In de Graalmythe breekt het licht weer door wanneer Parsifal op een ijskoude 
dag in maart wordt overvallen door een allesverzengend gevoel van heimwee 



en hopeloosheid. Hij heeft de afgelopen jaren niet veel anders gedaan dan 
het ene na het andere gevecht geleverd. Hij is verdoofd en murw geslagen, 
maar te koppig om op te geven.  

Op die ochtend mist hij zijn Blanche Fleur zo hevig, dat zijn hele 
lichaam pijn doet. Hij wil naar haar terug, maar vindt dat hij eerst de Graal 
moet vinden om zijn ‘fout’ te herstellen. De impasse verlamt hem. Hij kan 
alleen nog maar naar de neerdwarrelende sneeuwvlokken staren.  

Dan verschijnen een paar haveloze pelgrims. Ze vragen hem waarom 
hij in volle wapenrusting rondrijdt: weet hij dan niet dat het goede vrijdag is, de 
dag van de wederopstanding? Ze nodigen hem uit om mee te gaan naar de 
kluizenaar in het bos. Deze eenvoudige en hartelijke mensen brengen Parsifal 
weer terug in de realiteit en hij besluit met ze mee te gaan. 

De kluizenaar zal een beslissende ommekeer in het verhaal brengen, 
omdat hij Parsifal in staat stelt om voor het eerst van zijn leven van man tot 
man te spreken over zijn pijn, schaamte, schuld, machteloosheid en onbegrip. 
Voor het eerst sinds lange tijd trekt Parsifal zijn harnas uit en gaat in een 
wollen deken bij de open haard zitten.  
 
Wanneer heb jij voor het laatst je hart kunnen luchten bij een ander mens?  
 
Wanneer was de laatste keer dat iemand bij jou veilig genoeg was om haar of 
zijn hart uit te storten?  
 
Wat zijn de momenten in je leven dat je je ‘harnas’ uittrekt? Bij wie durf je dat 
wel en bij wie niet? Waarom wel/niet? 
 
Perfectie en volmaaktheid 
Parsifal vertelt de kluizenaar (die Trevrizent heet) dat hij – voor zover hij kan 
nagaan – altijd vanuit goede intenties heeft gehandeld. Hij heeft altijd het licht 
gevolgd en god gediend. Hij is altijd gehoorzaam geweest aan zijn moeder en 
mentor. Hoe kan er dan toch zoveel fout zijn gegaan? Waarom raakt hij 
steeds verder verwijderd van zichzelf en de Graalburcht?  

Trevrizent: ‘Wanneer het op zaken van de ziel aankomt, moet je soms 
precies het tegenovergestelde doen van wat je vrienden je adviseren. Geloof 
me, soms zijn er momenten in het leven waarop loyaliteit aan het licht kan 
aanvoelen als het betreden van de duisternis. Misschien is deze wereld niet 
alleen de mooie wereld van licht, zoals jij die zo graag wilt zien.’  

‘Ik begrijp het niet,’ zegt Parsifal, ‘ik heb alleen maar vanuit hogere 
intenties gehandeld.’  

Trevrizent, die net als Parsifal ooit ridder is geweest, spreekt uit 
ervaring: ‘Het leven vraagt van ons geen perfectie. Het leven vraagt van ons 
dat we heel zijn. En om dat te kunnen, moet je toegeven dat er ook een 
duistere kant is.’ 
 Maar Parsifal is moe en tuurt mistroostig in de gloeiende sintels. 
Voordat hij in een diepe, droomloze slaap valt, mompelt hij: ‘Ooit was mijn 
leven zo eenvoudig. Alles was helder – zo helder als de liefde voor mijn 
vrouw. Ik verlang weer naar die eenvoud, want het lijkt erop dat al het andere 
het hart corrumpeert.’  
 
Schaduw meenemen 



Langzaam maar zeker opent Parsifal zich voor de kluizenaar en beetje bij 
beetje kan hij zichzelf vergeven voor zijn jeugdzonden. Voor het eerst kan hij 
rouwen om het feit dat hij zijn moeder in de steek heeft gelaten (Trevrizent 
vertelt hem dat ze onmiddellijk na zijn vertrek is gestorven van verdriet), de 
Rode Ridder heeft gedood (die bij nader inzien een familielid bleek te zijn) en 
zijn vrouw Blanche Fleur al zolang niet meer heeft gezien, omdat hij met alle 
geweld de Graal moest vinden.  

Trevrizent wijdt Parsifal in in de weg door de duisternis van zijn eigen 
ziel. ‘Je zult je licht nooit vinden,’ zegt hij, ‘als je niet ook de weg naar je 
schaduw vindt. De Graal draagt zowel het licht als het donker in zich. Je zult 
je schaduw met je mee moeten nemen als je naar het licht wilt. De kunst van 
leven is een kelk te zijn die in staat is beide aspecten van het leven op een 
volwassen manier in zich te dragen.’  
 Nu pas dringt het tot Parsifal door dat zijn grootste kracht (zijn 
onschuld en naïviteit) ook zijn grootste zwakte is. Door braaf altijd alle 
instructies van anderen te volgen, is hij vergeten naar zijn eigen hart te 
luisteren. Door niet naar zijn hart te luisteren, is hij vervreemd geraakt van zijn 
menselijkheid en compassie. Dat is ook de reden waarom hij de verlossende 
vraag niet kon stellen. Hij kon zich niet inleven en verbinden met de pijn van 
de gewonde koning.  
 
Wat is jouw grootste kracht? 
 
Wat is je grootste zwakte? 
 
Wat is het verband? 
 
Innerlijke kluizenaar 
De ontmoeting met Trevrizent is een sleutelscène in de Graalmythe, omdat 
het de kluizenaar (die ook symbool staat voor de innerlijke kluizenaar) is die 
Parsifal uiteindelijk weer terugvoert naar zichzelf en naar de Graalburcht.  

In een wereld die extreem is gericht op uiterlijke zaken wordt dit 
kluizenaarsaspect vaak niet serieus genomen. Hoe vaak heb ik me tijdens de 
veertien yogi-jaren niet moeten verdedigen tegen mensen die het allemaal 
maar onzin vonden: ‘Doe toch normaal man! Waarom geniet je niet gewoon 
van het leven?’  

In Oosterse landen worden kluizenaars meer gerespecteerd en zelfs 
gedragen door de samenleving. Reizende yogi’s en monniken krijgen 
onderdak en voeding, zodat ze zich geen zorgen hoeven te maken over hoe 
ze de economie in stand moeten houden. Hierdoor kunnen zij zich volledig 
wijden aan innerlijk werk. Men beseft zich de vitale rol van de kluizenaar om 
een samenleving in balans te houden.  
 
Ga eens bij jezelf na hoe vaak je luistert naar je innerlijke kluizenaar, degene 
die losstaat van het streven naar wereldse zaken en de tirannie van de 
programma’s. Gun je jezelf momenten van afzondering en stilte, momenten 
waarop je even uitplugt om weer inzicht, uitzicht en overzicht te krijgen? Wat 
was de laatste keer? 
 
Verlossende vraag 



Nadat Parsifal weer tot zichzelf is gekomen, wijst de kluizenaar hem de weg 
naar de Graalburcht. En natuurlijk is deze om de hoek: ‘Volg de weg, sla dan 
linksaf en ga de ophaalbrug over.’ Zo gezegd, zo gedaan en even later rijdt 
Parsifal voor de tweede keer over de ophaalbrug – ouder, wijzer en vooral 
nederiger. Na jaren vruchteloos zoeken, strijden, ploeteren en dolen, is er 
weinig meer over van zijn jeugdige arrogantie. 

Opnieuw wordt hij ontvangen door pages, gewassen, geschoren en 
voorzien van schone kleding. ’s Avonds is hij getuige van de Graalprocessie. 
Terwijl de koning nog steeds gewond op zijn baar ligt, verschijnen de 
jonkvrouwen weer. Parsifal is nu niet alleen onder de indruk, maar kan de 
symboliek en de betekenis ook beter duiden.  

Hij begrijpt dat de lans symbool staat voor het mannelijke, de naar 
buiten gerichte strijderenergie en dat de Graal staat voor de vrouwelijke, naar 
binnen gerichte en ontvangende energie en daardoor in verbinding staat met 
het hogere en de overvloed. De processie staat voor de ontwikkelingsweg van 
de mens (op fysiek, mentaal en emotioneel niveau) om de sfeer van de lans 
in overeenstemming te brengen met de sfeer van de Graal.  

Eindelijk kan Parsifal de vraag stellen die koning en land verlossen van 
de vloek van niet verbonden zijn. In de eerste Graalmythe van de Fransman 
Chrétien de Troyes luidt die vraag: ‘Wie dient de Graal?’ In latere 
Graalmythes, zoals in de uitgebreidere versie van Wolfram Von Eschenbach, 
hoeft Parsifal geen specifieke vraag te stellen, maar gaat het om de 
compassie die hij kan uiten naar de zieke koning (die Parsifal’s oom blijkt te 
zijn). In de ontroerende slotscène vraagt Parsifal: ‘Wat scheelt eraan, lieve 
oom?’  

Voor het eerst van zijn leven kan Parsifal zich verbinden met de pijn 
van een ander. Hij is niet meer bang voor pijn en duistere emoties. Hij 
probeert niet meer alles alleen maar goed te doen en slechts naar het licht te 
streven. Hij geeft de duisternis de ruimte en kan de tegenstellingen in zichzelf 
verenigen.  

Het is deze beleefde compassie die de magische kracht van de Graal 
ontsluit. En voor Parsifal’s verbaasde ogen helen de wonden van de koning 
en beleeft het land een nieuwe lente. Alles bloeit en stroomt als nooit tevoren.  
 
Wanneer voelde jij je voor het laatst compleet verbonden met het lot van een 
ander? Hoe voelde dat? 



5 
ONTDEK DE 

GRAAL 
 

Wanneer iemand sterft voor zijn kleine ik en vanuit de spirit gaat leven, dan 
gaat hij voorbij de tegenstelling naar een staat van goddelijke kennis, liefde, 
compassie en bovenzinnelijk geluk. Alle voorgaande stappen in het avontuur 
zijn erop gericht de held te zuiveren en voor te bereiden op deze stap, omdat 

de schat in mythes vrijwel altijd iets transcendents is. Het is in de diepe 
duisternis dat we de schat van het leven ontdekken.  

Joseph Campbell 
 
Vraag zonder antwoord 
Het is opmerkelijk dat de verlossende vraag waarmee de Graal actief wordt 
geen formule of magische spreuk is, maar een vraag. Een vraag bovendien 
die niet hoeft te worden beantwoord. Blijkbaar kan het mysterie alleen worden 
geopenbaard wanneer er een verwonderde houding is.  

Pijn en lijden worden niet opgelost door met een oplossing te komen, 
maar door open te staan voor het probleem. Dat is een belangrijk inzicht op 
de weg naar verlichting. Wanneer Parsifal (of wie dan ook) een poging zou 
hebben gedaan om de vraag te beantwoorden en het mysterie te willen 
vangen in een formule, truc, stappenplan of gebod (een programma, dus), 
dan zou het mysterie gelijk over zijn. Het ego (het duale denken) is in staat 
om een juist geformuleerde vraag te stellen, maar niet om deze te 
beantwoorden.  

De tweede keer dat Parsifal in de Graalburcht komt, is hij in staat om 
een vraag te stellen zonder dat zijn mind het antwoord al denkt te kennen. Hij 
projecteert niet meer, laat het mysterie intact en staat open om haar volledig 
toe te laten en te ontvangen.  

De Graal – zo laat het verhaal van Parsifal zien – kan worden 
geactiveerd, maar kan niet worden bezeten of toegeëigend. De Graal kan 
alleen worden geactiveerd door haar te dienen. Wie dienstbaar is aan de 
Graal, wordt vanzelf door haar gediend, omdat het goddelijke en het 
vrouwelijke rijk en overvloedig zijn. Wie de Graal daarentegen wil bezitten, 
wordt er van afgesneden.  
 
In hoeverre ben je in staat de processen van het leven, de ander en jezelf te 
laten voor wat ze zijn? Zonder oordeel.  
 



Kun je een ander vragen hoe het gaat en helemaal beschikbaar zijn voor wat 
er komt zonder met een antwoord of oplossing te komen? 
 
Groter dan jij 
Waar de ontdekking van de Graal vooral over gaat, is het inzicht dat deze 
groter is dan jij. Campbell noemt het om die reden een transcenderende 
ervaring. Je vindt de Graal op het moment dat je bereid bent om uit je 
beperkende hokjes van ‘ik’ en ‘mijn’ te stappen.  

De meeste mensen zijn – ook op het spirituele pad – vooral uit op 
persoonlijk vervulling. Het gaat bijna altijd over mijn proces, mijn inzicht en 
mijn ervaring. Hierdoor wordt het ego vaak alleen maar groter en word je niet 
(ver)lichter, maar zwaarder. De ontdekking van de Graal gebeurt juist op het 
moment dat je bereid bent dit persoonlijke gewin te transcenderen ten 
behoeve van iets dat groter is dan jij.  

De weg naar verlichting is in mythes, sprookjes en andere 
heldenverhalen vaak zo hard en gewelddadig (Parsifal is vrijwel voortdurend 
aan het lijden en strijden) omdat de egoschil zo’n hard pantser is. Alle klappen 
die de held moet ontvangen, zijn erop gericht door dit pantser heen te breken, 
zodat hij of zij ontvankelijk wordt om de Graalenergie te ontvangen.  
 
In plaats van te vragen: wat wil ik van het leven? kun je ook vragen: wat wil 
het leven van mij? Je zult verbaasd zijn hoeveel ruimte dat geeft en wat voor 
antwoorden je krijgt.  
 
De Donkere Prins 
Waar verlichting uiteindelijk over gaat, is de verzoening met de schaduw: de 
donkere, ongewenste, gevaarlijke kant die botst met je bewuste opvattingen 
en idealen. Zolang je je schaduwpersoonlijkheid blijft afwijzen, zal er een strijd 
woeden tussen je bewuste en je onbewuste. Alleen echte helden zijn in staat 
om alle kanten van hun persoonlijkheid in zichzelf te verenigen, waardoor zij 
zich als mens volledig kunnen manifesteren.  
 In de Graalmythe van Wolfram Von Eschenbach (1170-1220) wordt 
uitgelegd dat Parsifal alleen de Graalburcht opnieuw kan binnengaan als hij 
bereid is zijn schaduw met zich mee te nemen. Het is de tovenares die hem 
verteld dat hij alleen naar de Graalburcht kan vinden als hij de confrontatie 
aangaat met zijn meest geduchte tegenstander: de Donkere Prins.  

In de schitterende slotscène van het verhaal, die uitermate toepasselijk 
is voor de tijd waarin wij leven, zien we Parsifal op een ochtend met een 
zwaar gemoed door de optrekkende ochtendnevel rijden. Ineens staat de 
Donkere Prins voor hem. Hij draagt een wapenschild dat Parsifal niet kent, 
met een halve maan en een ster.  

‘Wat zoek je in deze buurt Moslim?,’ roept Parsifal terwijl hij zijn lans in 
de aanslag brengt.  

‘Ik zoek een verloren vader,’ antwoordt de Prins. ‘Ik rij in de naam van 
de liefde.’ 

‘Een nobele zaak, maar ik rij in naam van de Graal en je staat me in de 
weg.’  

‘En jij staat mij in de weg, Christen.’ 
‘Zeg me wie je bent,’ roept Parsifal dreigend.  
‘Iemand die nog nooit voor een ander opzij is gegaan.’ 



‘Dan wordt dit de eerste keer!’  
‘Nooit en voor niemand. Verdedig je, ongelovige!’ 
Met een ontzagwekkende kracht beuken de ridders op elkaar in, maar 

geen van beiden wordt uit het zadel geworpen. Hun lansen zijn wel verbrijzeld 
en het gevecht gaat verder op de grond. De mannen zijn volledig aan elkaar 
gewaagd en geven geen duimbreed toe. Naarmate de strijd langer duurt, 
lijken ze steeds meer één wezen te worden dat op een wonderlijke manier 
met zichzelf in gevecht is.  
 
Strijd met de schaduw 
Na een uitputtingslag waarbij geen van twee de overhand kan krijgen, slaakt 
de Donkere Prins een vreemde strijdkreet: ‘Zazamanc!’ De kracht die hij 
hieruit put, geeft hem net genoeg energie om Parsifal uit balans te brengen en 
op de grond te werpen.  

Maar vlak voordat de hij de genadeklap kan uitdelen, rolt Parsifal opzij 
en staat razendsnel op. Hij is geschrokken, want nog nooit zo dicht bij de 
dood geweest. Even lijkt de tijd stil te staan en voor zijn ogen verschijnt het 
beeld van Blanche Fleur. Overrompeld door intense liefde roept Parsifal uit 
alle macht haar naam. Zijn kreet rolt over de bergen en bereikt zijn geliefde in 
haar kasteel. Haar hart slaat over. ‘Mijn Parsifal’ fluistert ze en de intentie van 
haar liefde rolt over de bergen terug naar haar man.  

De Donkere Prins ziet een vreemde kracht in Parsifal opbouwen en is 
even van zijn stuk gebracht. Parsifal aarzelt geen seconde en slaat keihard 
toe. De Prins weet nu dat hij zijn laatste seconde heeft geslagen. Ook voor 
hem lijkt de tijd nu stil te staan en in een vreemd soort eeuwigheid bereidt hij 
zich voor op de dood. Zijn laatste gedachten gaan uit naar Allah.  

Dan suist het zwaard met een vernietigende kracht naar beneden en 
raakt zijn helm. Maar in plaats van hem te doden, spat het in duizend stukken 
uiteen. Beide ridders staan als aan de grond genageld te kijken naar duizend 
stukken metaal die in het ochtendlicht liggen te glinsteren.  
 
Totaal verbonden 
Nu is het Parsifals beurt om zich te beseffen dat hij zal sterven. Hij kan zich 
niet meer verdedigen en herinnert zich nu ook dat dit was voorspeld. Toen hij 
het Graalzwaard destijds van de gewonde koning kreeg, was hem gezegd dat 
het zwaard op een ‘beslissend moment zou breken’.  

‘Dit is het dus,’ denkt Parsifal met een wrange glimlach. ‘Dit is dat 
moment, het moment waarop ik zal sterven. Na alle ridders die ik heb 
overwonnen, na alle veldslagen en omzwervingen en zo dicht bij de 
eindbestemming, zal ik alsnog worden verslagen en falen in mijn missie.’ 
 Vreemd genoeg komt er een diepe rust over hem heen. Hij voelt zich 
weer de jonge dwaas voor wie het gezang van de vogels genoeg was om 
compleet gelukkig te zijn. Hij voelt zich gedragen door de liefde van Blanche 
Fleur en weet diep van binnen dat hij alles heeft gedaan wat hij kon doen. Het 
is goed.  

Parsifal zet zijn helm af, sluit de ogen en haalt nog een laatste keer 
diep adem. In die laatste ademtocht voelt hij zich compleet verbonden met het 
leven en met de hele wereld om hem heen. Voor het eerst zit er niets meer 
tussen. Eindelijk hoeft er niets meer te gebeuren, niets meer te worden 



gezocht en niets meer te worden bereikt. Parsifal blaast zijn laatste 
gelukzalige adem uit.  
 
Twee broers 
Maar dan hoort hij de stem van de Donkere Prins: ‘Je hebt moedig gevochten, 
Christen. Nog nooit ben ik zo tot het uiterste gedreven. Als jouw zwaard niet 
was gebroken, was mijn naam nu bijgeschreven in het Boek van Leven.’ 

Parsifal opent zijn ogen en kijkt door de spleet van de helm in de 
donkere ogen van de prins: ‘Voordat je me doodt,’ zegt hij, ‘zou ik graag de 
naam horen van de enige ridder die mij ooit heeft verslagen.’  

‘Er kan in ons gevecht geen sprake zijn van een overwinnaar en een 
verliezer,’ zegt de prins. ‘Ik heb teveel trots om het geluk dat mij ten deel viel 
te misbruiken om het leven van zo’n waardige strijder te nemen. In deze strijd 
hebben we allebei gewonnen en verloren. Ik zal je mijn naam onthullen. Het is 
Feirefiz van Angevin.’  

Parsifals mond valt open. ‘Maar die naam is van mij!’ roept hij uit. ‘Welk 
recht heb je om mijn naam te gebruiken?’  

‘Het recht van de zoon. Mijn vader heet Gahmuret van Angevin. Dat is 
de vader die ik zoek. Kun jij mij soms zeggen waar ik hem kan vinden?’ 

‘Niet in deze wereld Prins,’ fluistert Parsifal schor. ‘Mijn vader is 
namelijk dood.’  

‘Jouw vader?’ 
Nu zet ook Feirefiz zijn helm af en kijken de broers elkaar voor het 

eerst aan. Het is alsof ze in een spiegel kijken. De een is donker, de ander 
licht, maar beiden bezitten de trekken van de vader die zij nooit hebben 
gekend.  
 
Tijd van de Graal 
Op de heuvel verschijnt nu de tovenares die hen vertelt over hun familieband. 
‘Jullie zijn zonen van dezelfde vader,’ zegt ze, ‘maar hebben verschillende 
moeders. Jullie moeders zijn gekwetst geraakt door de trots van jullie vader. 
Maar het leed dat door de vader is aangericht, kan worden goedgemaakt door 
de zoons. Door elkaar te confronteren, hebben jullie jezelf overwonnen.’ 
 De mannen kijken elkaar aan en vallen in elkaars armen. De tovenares 
lacht en richt zich tot Parsifal: ‘Dit was de laatste strijd. De tijd van het Zwaard 
is voorbij. Nu komt de tijd van de Graal. Het is tijd om de Graalburcht opnieuw 
te betreden.’ 

Overdonderd door haar woorden en door de gebeurtenissen is Parsifal 
sprakeloos. Hij had zich al verzoend met de dood en de gedachte dat hij de 
Graal nooit meer zou vinden. Als in een trance kijkt hij naar de tovenares. 
Maar dan wordt hij zich weer gewaar van zijn Donkere Broer en realiseert zich 
dat deze de oudste zoon is en dat hem de eer te beurt zou moeten vallen om 
de Graalburcht te betreden.  

Maar de tovenares onderbreekt zijn gedachtestroom. ‘Nee Parsifal, de 
Graal is niet van de vader en kan niet worden overgeërfd. Het is een 
geschenk van het leven aan jou.’ 

Met die woorden slaat Feirefiz een arm om zijn jongere broer. ‘Het ziet 
ernaar uit dat dit jouw mysterie is kleine broer,’ zegt hij hartelijk, ‘maar je zou 
me er een groot plezier mee doen als ik getuige zou mogen zijn van dit 
wonder.’ 



‘Ga dan met me mee!’ roept Parsifal enthousiast. 
‘Mooi gesproken Parsifal,’ zegt de tovenares, ‘als een ware broeder. 

De waarheid is dat je zonder je broeder niet eens bij de Graal had kunnen 
komen.’ 
 
Mens en heler 
En zo gaan de broers op weg naar de Graalburcht. Onderweg praten ze 
honderduit en leren elkaar kennen. Ze lijken elkaar volkomen te completeren 
en na verloop van tijd is alles gezegd. In stilte rijden ze verder en ineens 
herkent Parsifal het landschap. De Graalburcht is nog maar een klein eindje 
rechtdoor, dan naar links en de ophaalbrug over.  

De broers worden verwacht, gebaad en geschoren. En wanneer ze ’s 
avonds getuige zijn de Graalprocessie is Parsifal eindelijk in staat om de 
verlossende vraag te stellen. De echo van zijn woorden is nog niet gestorven 
of zijn geliefde Blanche Fleur verschijnt als uit het niets voor hem. ‘Welkom 
thuis Parsifal,’ fluistert ze.  

En met deze woorden betreden zij volgens Von Eschenbach ‘het 
koninkrijk van het hart en verblijven in de eeuwige, mysterieuze aanwezigheid 
van de Graal.’ Hij voegt er aan toe: ‘In de innige verbondenheid en 
vreugdevolle vrijheid van hun liefde stroomt de belofte voort van een land dat 
weer tot bloei komt.’  
 In de laatste zinnen van zijn meesterlijke vertelling zinspeelt Von 
Eschenbach op het wonder dat zal plaatsvinden als we ‘waarlijk mens’ durven 
zijn. Volgens Von Eschenbach zijn we dan in staat om onszelf en de planeet 
te helen: ‘Ik, Wolfram, dichter van het hart, zeg dat een leven dat zodanig is 
geleefd, waarbij de goedkeuring van de wereld is verkregen zonder de ziel 
geweld aan te doen, een vruchtbaar leven is. En als er ooit een oorlog in de 
hemel is geweest, dan kunnen wij – wezens die noch helemaal goed, noch 
helemaal slecht zijn; wij die zowel uit het licht als het donker bestaan; wij 
gewonde wezens die tussen hemel en aarde in staan en ernaar streven heel 
te worden – als wij waarlijk mens durven zijn, kiezen om een heler te zijn.’  
 
 



6 
VLOEK EN 
VERRAAD 

 
Over het algemeen weigeren we aan onszelf en onze vrienden toe te geven 
dat er een stuwende, zelfbeschermende, zinnelijke, seksuele koorts in ons 

woedt. Liever parfumeren, witwassen en herinterpreteren we de werkelijkheid 
en doen we alsof alle vliegen in de soep de schuld zijn van iemand anders. 

Het gaat hierbij steeds over het spanningsveld tussen ons bewustzijn, dat het 
leven ziet zoals het zou moeten zijn, en het leven zelf, dat hiermee zelden in 

overeenstemming is.  
Joseph Campbell 

 
De schijnkoning 
Op het moment dat je tijdens een Hollywood film net denkt ‘en ze leefden nog 
lang en gelukkig’ dan breekt ineens de pleuris uit. De schurk blijkt toch niet 
dood, de held krijgt knikkende knieën, gelooft er niet meer in of wordt door zijn 
eigen mensen verraden. Vaak ook verloochent de held zichzelf in deze fase. 
Hij wordt achteloos of arrogant omdat hij te zeer opgaat in zijn succes van de 
Graal te hebben ontdekt.  

Daarom wordt deze fase ook wel eens de ‘schijnkoning’ genoemd. Je 
stort van je troon, juist op het moment dat je dacht de overwinning al op zak te 
hebben. Je begaat een domme fout, gaat over een grens en wordt daardoor 
afhankelijk van de genade van je tegenspeler. 

Je krijgt hier te maken met onmacht, omdat je het initiatief in het 
avontuur verliest. Vaak kan je in deze fase niets anders doen dan afwachten, 
geduld hebben en hopen dat het nog goed komt. Het is een eenzame fase 
waarin je wordt teruggeworpen op je diepste reserves en het meestal ook 
zonder je mentor moet stellen.  
  
Vuile handen 
Een van de thema’s die in deze fase speelt is de ‘vloek’. De held wordt hier 
door een tegenspeler vervloekt en moet haast bovennatuurlijke krachten 
aanwenden om zich hiervan te bevrijden. Omdat de thema’s die in deze fase 
spelen zo heftig zijn, ontkom je er meestal niet aan om ‘vuile handen’ te 
maken. Sterker nog: je zult wel moeten om naar de volgende fase te gaan. 
Want ook dat hoort bij het leven. Soms moet je grenzen stellen en dat gaat nu 
eenmaal altijd ten koste van iets of iemand.  

De vraag is: ben je hiertoe bereid en kun je het schuldgevoel en de 



schaamte (twee belangrijke thema’s in deze fase) die hiermee gepaard gaan 
eervol dragen? Ben je in staat om een vloek te dragen zonder direct terug te 
meppen of gewond en vernederd in je schulp te kruipen en in zelfmedelijden 
te zwelgen?  
 
Ben je weleens vervloekt en verraden? Door wie? Hoe ging je daarmee om? 
Kon je de pijn dragen of sloeg je terug? Of kroop je in je schulp en 
slachtofferschap? 
 
De nar 
Dolksteken zijn niet leuk maar – als je ze overleeft – wel leerzaam en 
uiteindelijk bekrachtigend. Ik kan erover meepraten. Zo’n anderhalf jaar 
geleden kreeg ik een mes tussen de ribben. Die kwam op een moment dat ik 
was teruggekeerd naar de oude, vertrouwde omgeving die ik had losgelaten 
toen ik veertien jaar lang op innerlijk avontuur was gegaan. Ik had mijn strikte 
yogi disciplines inmiddels vaarwel gezegd omdat ik wilde ontdekken of het 
mogelijk is om verlichting te combineren met een ‘gewoon’ leven.  

Tot op dat moment leek dat aardig te lukken. Ik was in staat om het 
‘lijntje naar boven’ open te houden, ondanks het feit dat ik geen dagelijkse 
meditatiediscipline meer had. Ook had ik mijn Blanche Fleur ontmoet. Kris en 
ik waren getrouwd en waren gelukkig met elkaar en met lieve vrienden en 
familieleden. Niets stond een ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’ in de weg. 
Althans, zo leek het.  
 Ik was in die tijd ook teruggekeerd bij een bedrijf waar ik lang voor had 
gewerkt. Ze vroegen me om inhoudelijk mee te denken en daarvoor zaten we 
een weekje ‘op de hei’ om toekomstplannen te maken. Op de laatste avond 
zaten we in een restaurant en evalueerden de week. De directeur stelde voor 
om een rondje te maken. Ik was als tweede aan de beurt en stak 
behoedzaam van wal. Ik zei dat ik het gevoel had dat de flow er een beetje uit 
was en dat ik me zorgen maakte over het gebrek aan inhoud en vernieuwing. 
Ik had niet het gevoel dat het bedrijf nog ‘urgent’ was.  

Het was niet makkelijk om dit te zeggen, omdat ik ook wel aanvoelde 
dat het precair lag. Natuurlijk had ik vanaf de zijlijn makkelijk praten. Maar 
omdat de directeur mij destijds had gevraagd om – indien nodig – als het 
‘geweten van de organisatie’ op te treden, vond ik dat ik niet bang moest zijn 
en moest zeggen wat ik te zeggen had.  

Ik speelde daarbij de rol van de nar. Dit is het archetype dat de dingen 
zegt die de koning niet wil horen. De nar beledigt mensen, maakt grappen 
over genante kwesties en zorgt ervoor dat de schaduw bespreekbaar blijft. 
Landen of organisaties die geen ruimte bieden aan narren verworden tot 
dictaturen. 
 
Wanneer en waar speel jij de nar? 
 
Kun je het hebben als mensen de spot met je drijven? 
 
Kwetsbaar en persoonlijk 
Ik had nog maar net het woord genomen, toen de echtgenote van de directeur 
het restaurant binnenkwam. Ze had niets van het voorgaande meegemaakt, 
wist niet dat haar man onze mening had gevraagd en had alleen mijn laatste 



zinnen gehoord. Dat weerhield haar er niet van om uit te barsten in een 
scheldkanonnade van een minuut of tien.  

Ik werd compleet afgebrand en voor van alles en nog wat uitgemaakt: 
‘Wie denk je wel niet dat je bent, dat je ons kan vertellen hoe het zit?! Jij die in 
je zielige leventje nog nooit iets hebt meegemaakt! Jij die denkt dat alle 
problemen vanzelf verdwijnen als je maar lang genoeg op een 
meditatiekussen zit! Je hebt geen idee wat wij aan het doen zijn! Je hebt geen 
idee wat het is om te overleven, enzovoorts.’ Staand, briesend, gillend en op 
orkaankracht. 

De vrouw in kwestie doet dit wel vaker. Ook zij speelt af en toe de nar. 
Ik heb haar in overvolle hotellobby’s en supermarkten tirades horen afsteken 
tegen een ieder die zich op dat moment de koning waande. Ook mij had ze in 
het verleden al vaker te grazen genomen, maar ik kon dat meestal vrij 
makkelijk van me afzetten. Ik ben in ieder geval nooit in de verleiding 
gekomen om terug te schelden en had er nadien relatief weinig last van. Ik 
stond het mezelf eenvoudigweg niet toe om lang uit de Graalburcht te komen 
en nam het niet persoonlijk.  
 Maar dit keer was het anders. De scheldpartij was niet alleen heel 
persoonlijk, maar ik was op dat moment ook niet meer de immer onthechte 
yogi die dagelijks om vier uur opstond om af te stemmen op god. Ik was 
kwetsbaar en persoonlijk betrokken bij wat ik zei. Ik kon niet meer vluchten in 
de spirituele wereld en had al mijn beheersingskracht nodig om niet met 
glazen wijn te gooien. Maar ik deed het niet. Ik greep me aan de tafelrand 
vast en keek strak voor me uit. 
 
Slikken 
Na enkele minuten schelden, stond een collega op. ‘Hou op, je maakt alles 
kapot!’ riep hij tegen de vrouw. Toen het schelden gewoon doorging, beende 
hij demonstratief het restaurant uit. Ook dat had geen effect. Omdat ook mijn 
reactie uitbleef, richtte ze zich tot haar echtgenoot. ‘Kom we gaan,’ brieste ze, 
‘we praten niet meer met deze man.’ En weg waren ze. Het kleine groepje dat 
achterbleef, keek verbouwereerd en verslagen voor zich uit.  

We hadden net een paar stevige borrels besteld, toen het gezelschap 
weer terugkwam. De collega die was weggelopen, had het echtpaar zover 
gekregen om het gesprek aan te gaan. Ik mocht mijn verhaal weer doen. 
Maar na enkele pruttelende zinnen, die inhoudelijk niet afweken van wat ik 
eerder had gezegd, begon het schelden opnieuw.  

En weer gaf ik geen kik. Ik dacht alleen maar: zijn dit de mensen waar 
ik twaalf jaar van mijn leven aan heb gegeven? Zijn dit de mensen in wie ik 
vele duizenden euro’s heb geïnvesteerd toen de toko weer eens op de rand 
van de afgrond balanceerde? Zijn dit de mensen waarvan ik dacht dat het 
mijn vrienden waren? Maar ik zei het niet. Ik slikte het allemaal in. 
 
Hoe bescherm jij jezelf als je wordt vervloekt? 
 
Heb je iemand anders wel eens vervloekt en een dolk in de ruk gestoken? 
 
Heb je jezelf wel eens een dolk in de rug gestoken, door jezelf op beslissende 
momenten te verraden of te saboteren?  
 



Afzichtelijke jonkvrouw 
In het verhaal van Parsifal is een scene die als twee druppels water lijkt op 
wat er die avond gebeurde. Omdat Parsifal zoveel ridders tot overgave aan 
de koning dwingt, wordt hij al snel als een held gezien. De koning wil hem 
persoonlijk ontmoeten om hem in het zonnetje te zetten en nodigt hem uit 
voor een groot feest. 
 Halverwege dit festijn komt er een afzichtelijk lelijke jonkvrouw binnen. 
Ze is gebocheld en rijdt op een kreupel ezeltje. De zaal valt stil en ten 
overstaan van alle aanwezigen begint ze Parsifal uit te schelden en hem voor 
de voeten te gooien wat hij allemaal verkeerd heeft gedaan – onder meer het 
niet stellen van de verlossende vraag in de Graalburcht, het afpakken van een 
ring en het zoenen van een jonkvrouw. Ze schreeuwt hem toe dat hij een 
verrader is, een mislukkeling en dat zijn queeste nog lang niet ten einde is. 
Het feest is natuurlijk direct afgelopen en Parsifal druipt verslagen en 
vernederd af.  
 Het interessante is dat juist deze afzichtelijke jonkvrouw er uiteindelijk 
voor zorgt dat Parsifal zijn missie tot een goed einde zal brengen. De 
scheldpartij ontnuchtert hem en zet hem ferm met beide benen op de grond. 
Hij is er nog niet, er is nog een etappe te gaan. Hij is nog kwetsbaar in zijn 
ego en heeft zijn schaduw nog niet volledig omarmd. Hij is nog geen heel 
mens.  
 
Voel jij je een mens uit één stuk? Ben je congruent? Zitten je gedachten, 
gevoelens en handelingen op één lijn of zeg je het één, doe je het ander en 
denk je weer iets anders?  
 
Op welke gebieden van je leven ben je wel- en welke gebieden ben je niet 
consequent?  
 
Zijn er situaties of relaties waarin je jezelf verloochent? 
 
Vervloekt 
Het is van belang om de positieve rol van de ‘afzichtelijke jonkvrouw’ in je 
leven te gaan herkennen en waarderen. In feite wordt iedere held uiteindelijk 
juist door zijn tegenspelers sterk gemaakt, omdat deze hem uitdagen om zijn 
grenzen te verleggen. Wanneer je de rol van antagonisten gaat waarderen, 
kun je het geschenk van hun lessen ontvangen.  

Ik kon dat echter op dat moment niet en heb mijzelf daarmee verwond. 
In tegenstelling tot de vorige keren dat ik door de ‘afzichtelijke jonkvrouw’ 
werd vervloekt, was ik niet in staat het onpersoonlijk te nemen en in een 
grotere context te plaatsen. Ik voelde me vernederd, verraden en bedrogen. 
Dat gevoel groeide toen er maanden later nog geen excuses waren gekomen. 
Het werd gewoon genegeerd.  
 Op een ochtend realiseerde ik me dat ik al een paar weken met 
gebalde vuisten wakker werd. Ik merkte ook dat ik vaak naar mijn mails keek 
om te zien of er al een excuusmail tussen zat. Het probleem was echter dat ik 
de afzichtelijke jonkvrouw nog nooit ‘sorry’ had horen zeggen. Waarom nu 
dan wel? Ik was echter te trots om zelf over de brug te komen en bleef maar 
wachten en lijden.  

Op een dag begreep ik dat ik iets moest doen met de opgebouwde 



spanning die zo langzamerhand in mijn hele lichaam zat. Ik ben toen naar een 
verlaten parkeerterrein gereden en heb de woede teruggestuurd. Na een paar 
minuten ben ik ermee gestopt, omdat ik bang was dat het teveel zou worden. 
Ik werd zelf ook niet goed van de haatdampen die mijn geest benevelden, 
maar het luchtte wel op om ‘vuile handen’ te maken en met kracht terug te 
blazen.  
 
Loop jij nog met een portie spanning in je rond die niet is ontladen? Kun je 
een manier vinden om die spanning kwijt te raken? Hoe? 
 
Geschenk 
Toen ik daags na deze vuile handen actie het verhaal van Parsifal nog eens 
opensloeg en ‘toevallig’ middenin de scene met de afzichtelijke jonkvrouw 
viel, begreep ik de fase waarin ik zat. Ik begreep dat ik een geschenk had 
ontvangen dat me alleen maar sterker zou maken. De vloek werd een zegen.  

Sterker nog, op onbewust niveau had ik vermoedelijk zelf aangestuurd 
op de explosie. Het was nodig om los te komen uit de comfortzone waar ik 
toch weer in terecht was gekomen. Ik was te zelfverzekerd geworden en was 
weer in een ik-programma geschoten.   

Hoe bot ik het ook vind om iemand af te fikken en niet ‘sorry’ te 
zeggen, voor mij is het uiteindelijk goed geweest. Wanneer de afzichtelijke 
jonkvrouw haar excuses had aangeboden om het leed te verzachten, dan is 
de kans groot dat we weer gezellig om de tafel hadden gezeten: niets aan de 
hand! Maar zij kwam me niet tegemoet en dwong mij om het zelf op te lossen. 
Bedankt nog! 
 
 

 
 
 



7 
KEER TERUG 

NAAR HET LICHT 
 
Zoals de held aan het begin van het avontuur gidsen en helpers nodig had om 

op weg te gaan, zo heeft hij in deze fase helpers en redders nodig om hem 
terug te brengen naar het gewone leven – vooral als hij gewond is geraakt. In 

sommige gevallen moet de wereld de held komen halen.  
Op de drempel naar het gewone leven wordt hij nogmaals tot het uiterste 

uitgedaagd. Het is weer een moment van dood- en wederopstanding, waarin 
hij wordt gezuiverd door een laatste offer te brengen. Hij verhuist nu naar een 
hoger en completer niveau. De polariteiten die aan het begin van het avontuur 

met elkaar in conflict waren, worden nu opgelost. 
Joseph Campbell 

 
Belichaming van de Graal 
Juist als de duisternis compleet is – als er geen uitweg of hoop meer is en je 
met een dolk in je rug en je tong op je knieën door het leven zwalkt – dan 
komen onvermoede krachten vrij. Je hebt ze nodig voor de laatste etappes 
van het avontuur. Deze fase gaat over stoppen met al te veel nadenken en 
krachtig in actie komen.  

Je bent door het avontuur sterker en wijzer geworden, hebt de 
onderwereld, het verraad en dolksteek overleefd, maar je bevindt je nog 
steeds in de sfeer van de onderwereld: de duisternis en de pijn. Om daaruit te 
ontsnappen, zul je nu resoluut in actie moeten komen. Er is geen tijd meer om 
nog een workshop te volgen of een paar boeken te lezen. Als je nu niet 
beslissend en effectief handelt en blijft hangen in gekwetstheid, dan is de 
kans groot dat je er nooit meer uitkomt.  

Waar het in de vorige fases van het avontuur vooral ging om het ego te 
leren overstijgen zodat iets dat groter is het kan overnemen, gaat het er hier 
om weer in jezelf te gaan geloven en in je eigen kracht te staan. In zekere zin 
is dat een tegengestelde beweging, maar vermoedelijk kun je dat aan, omdat 
je opgeblazen ego is gebroken en je een nieuw ik-gevoel kunt opbouwen 
zonder dat je direct zwelgt in trots of minderwaardigheid (twee kanten van 
dezelfde medaille).  

De vraag die hier speelt, is of je genoeg kracht en inzicht hebt 
opgebouwd om definitief af te rekenen met de schurk, programma’s en 
andere duistere krachten. De vraag is nu niet meer zozeer of je de Graal zal 



vinden, maar of je de Graal zal worden. Ofwel: ben je de belichaming van de 
lessen die je gedurende het avontuur hebt geleerd? 
 
Ben je de belichaming van de lessen die je gedurende het avontuur hebt 
geleerd? 
 
The Greatest 
Ik heb ooit een interview met Muhammad Ali gelezen waarin hij uitlegt 
waarom hij – en niemand anders – the Greatest was. Volgens hem was dat 
niet omdat hij harder sloeg, mooier danste of een betere defensie had. Het 
had uiteindelijk maar met één ding te maken: hij stond sneller op dan wie dan 
ook. Wanneer hij tegen het canvas werd geslagen, bleef hij niet liggen, maar 
veerde zo snel mogelijk op en ging door. Veerkracht, dus. Dat is de 
eigenschap die je in deze fase nodig hebt: tegen alle verwachtingen in 
opveren en doorgaan! 
 Een paar maanden geleden zag ik een spectaculaire race van 
schaatser Sven Kramer die het op de vijfduizend meter moest opnemen tegen 
Håvard Bøkko. Kramer is op dat moment ziek, heeft twee dagen in een 
donkere kamer gelegen en staat wankel op het ijs. De Nederlandse 
vijfduizend meter specialist Bob de Jong heeft bovendien net een hele 
scherpe tijd gereden en roept de hele zomer al dat hij Kramer gaat verslaan.  

Het is de laatste rit van de dag en Bøkko is in bloedvorm. Na het 
startschot neemt hij onmiddellijk de leiding en binnen enkele minuten ligt 
Kramer al een flink stuk achter. De commentator heeft zich dan al neergelegd 
bij de onvermijdelijke nederlaag en spreekt vergoelijkende woorden: ‘Kramer 
buigt het hoofd. Daar is niets mis mee. Hij is een mens, een aardig mens. 
Maar hij gaat verslagen worden, niet alleen door Bøkko, maar ook door Bob 
de Jong.’  

Maar dan, zo’n drie ronden voor het einde, zie je iets veranderen in het 
gezicht van Kramer. Hij bijt op z’n lip, z’n ogen worden spleetjes en zijn 
lichaamstaal drukt nu nog maar één ding uit: winnen! In de waanzinnige 
slotronden, waarvan de commentatoren zich na afloop afvragen of Kramer 
niet teveel van zijn zieke lichaam heeft gevergd, schiet hij voorbij Bøkko. Zelfs 
Bob de Jong blijft hij nog net voor. De commentator: ‘Zoiets heb ik nog nooit 
meegemaakt! Als je dit kan, hoe sterk ben je dan in je hoofd?’ 

Uithijgend en compleet gesloopt wordt Kramer na afloop gevraagd wat 
er in hem was gevaren: ‘Wat dacht je toen je die eindsprint inzette?’ Kramer: 
‘Hij moet eraan!’ Kijk, dat is de mentaliteit die nodig is om uit de Duisternis te 
ontsnappen.  
 
Zijn er momenten in je leven geweest waarin het erop of eronder was en je 
vol voor jezelf moest gaan – van die momenten dat je al je reserves moest 
aanspreken? Hoe voelde dat? 
 
Welke onvermoede krachten en kwaliteiten kwamen toen vrij?  
 
Haal die ervaring weer omhoog en zwelg erin. Voel de energie door je heen 
stromen en ervaar hoe sterk je bent.  
 
Ander niveau 



Ik krijg het laatste jaar vrij veel mails van mensen die hun problemen en 
moeilijkheden voorleggen. Zij verkeren vaak al jaren in de onderwereld van 
hun ziel en zien geen mogelijkheid om terug te keren naar het licht. Voor ieder 
probleem is natuurlijk een oplossing te bedenken – een therapie, een 
medicijn, een inzicht – maar ik merk dat ik steeds beknopter en radicaler word 
in mijn antwoorden.  

Al je problemen afzonderlijk aanpakken, is vermoeiend en kost veel 
tijd. Vaak ook blijkt dat een oplossing weer een nieuw probleem met zich 
meebrengt. Hoe kan het anders in een duale werkelijkheid? Je kunt al die 
problemen ook op een grote hoop gooien en je afvragen wat het 
onderliggende thema is.  

Mijn conclusie is dat het uiteindelijk allemaal ‘programma’s’ zijn en dat 
je daar maar op één manier vanaf kunt komen, namelijk door er uit te 
stappen. Einstein heeft al eens uitgelegd dat je problemen niet kunt oplossen 
op het (denk)niveau waarop ze zijn ontstaan. Je zult naar een ander niveau 
moeten.  
 
Wat is het onderliggende thema van al jouw problemen? 
 
Stop it! 
Op MAD-TV is een grappig filmpje te zien van een vrouw die bij de psychiater 
komt. Ze lijdt aan een hele serie trauma’s en problemen en somt ze allemaal 
op. De psychiater luister geduldig en zegt dat hij een oplossing heeft. Wil ze 
die horen? De vrouw knikt gretig. De psychiater kijkt haar streng aan en roept 
dan keihard: ‘Stop it!’  

De vrouw is zwaar teleurgesteld. Is dat alles? Neemt hij haar niet 
serieus of zo? Ze vindt hem bot en gevoelloos, maar in deze fase van het 
avontuur is dit de enige geestelijke houding die je gaat redden.  

De yogi’s in India hebben een naam voor deze techniek, die Haagse 
Harrie ‘kap nâh’ zou noemen: full stop. Dit is niet meer de tijd van de analyse, 
het begrip en het medeleven. Dit is het moment om je radicaal los te maken 
van zieke systemen.  
 
Zijn er disfunctionele systemen in je leven die je nog in stand houdt? Zijn er 
ziekmakende patronen, relaties of situaties? Dan is dit het moment om er uit 
te stappen. Dit is niet meer de tijd om in termen van ‘processen’ te denken. 
Dit is überhaupt niet meer het moment om veel na te denken, maar om te 
handelen. Actie! 
 
 
 



8 
WEES DE 

MEESTER VAN 
TWEE 

WERELDEN 
 

Als je deze wereld werkelijk wilt helpen, dan zul je moeten leren hoe je erin 
kunt leven. De kunst van de terugkeer naar de wereld is om de wijsheid die je 
tijdens je queeste hebt opgedaan te behouden en te integreren. Meestal is dit 
extreem moeilijk. De terugkerende held moet de impact van de wereld zien te 

overleven. 
Het eerste probleem voor de held is dat hij de gewone wereld met haar 

vluchtige vreugdes en verdriet, banaliteiten en harde obsceniteiten weer moet 
zien te accepteren als reëel. Waarom zou hij zo’n wereld opnieuw 
binnengaan? Waarom zou hij zijn best doen om zijn ervaring van 

transcendente bliss te delen en aantrekkelijk te maken voor mensen die niet 
geïnteresseerd lijken en worden verteerd door hun mondaine verlangens?  

De gemakkelijkste uitweg is om de hele gemeenschap over te leveren aan de 
duivel, in ijltempo terug te keren naar de hemelse dimensie en de deur achter 

je in het slot te gooien. De uitnodiging en verantwoordelijkheid om terug te 
keren naar de wereld is in het verleden veelvuldig geweigerd. Zelfs de 

Boeddha twijfelde of de boodschap van realisatie überhaupt kon worden 
gecommuniceerd.  
Joseph Campbell 

 
Impact van de wereld 
Nu je bent ontsnapt uit de wereld van duistere emoties wordt het tijd voor de 
laatste fase in het avontuur. Volgens Joseph Campbell is dit – geloof het of 
niet lieve lezer na alles wat je hebt meegemaakt – de moeilijkste stap. Hier 
gaat het namelijk over het verankeren van het licht, het vormgeven van de 
Graalervaring. Campbell noemt het ‘meester van twee werelden’.  

Op de drempel van de terugkeer naar het gewone leven spelen er twee 
vragen. De eerste is: kan de held nog wel terugkeren naar de gewone wereld, 



of is hij te zeer gewond geraaktop zijn reis? De tweede vraag is of de held 
nog wel wil terugkeren. Hij moet namelijk, in de woorden van Campbell, ‘de 
impact van de wereld’ zien te overleven.  

Het kan behoorlijk ontnuchterend zijn als je een Graalervaring hebt 
gehad en je van je omgeving te horen krijgt dat je maar snel weer ‘een beetje 
normaal’ moet gaan doen. Volgens Campbell voor menigeen voldoende 
reden om rechtsomkeert te maken en de deur stevig in het slot te gooien.  

Ik heb dat verschijnsel gezien bij mensen die een bijna-dood-ervaring 
hadden gehad. Vaak voelden zij zich daarna eenzaam en onbegrepen. Hoe 
leg je uit wat je hebt meegemaakt? Ook zij hadden de ‘uitnodiging en 
verantwoordelijkheid om terug te keren’ misschien liever geweigerd. 
Sommigen werden zelfs boos op de behandelende arts die hen weer ‘in de 
gevangenis van het lichaam’ had gepropt.  

Omdat het leven ondertussen gewoon doorgaat, kiezen veel van hen 
er tenslotte voor om maar weer ‘normaal’ te doen. Slechts een enkeling is in 
staat de twee werelden in leven te houden en vanuit beide standpunten te 
leven.  
 
Normaal doen 
De desillusie en de koude douche van terug te keren in het alledaagse leven 
wordt schitterend weergegeven in de laatste scènes van In de Ban van de 
Ring van de Britse auteur J.R.R. Tolkien. Wanneer Frodo, Sam, Merijn en 
Pepijn na hun grote avontuur weer terugkeren in hun vertrouwde 
gemeenschap van de Gouw, passeren ze onderweg een hobbitvrouw die 
haar stoepje staat te vegen. Ze kijkt hen met een vuile blik aan die zegt: ‘zo, 
deugnieten, waar hebben jullie nou weer gezeten?’ Niet echt wat je verwacht 
als je net de wereld hebt gered… 

In de volgende scène zien we de vier helden met pullen bier op het 
dorpsplein zitten. Dit is het moment waarop ze zo lang hebben gewacht. Dit is 
het moment waarop ze als helden zouden worden ontvangen en al hun 
verhalen in geuren en kleuren gingen vertellen voor een ademloze menigte. 
Maar in plaats daarvan zitten ze helemaal alleen en kijken schaapachtig om 
zich heen.  

In de Gouw is het leven gewoon doorgegaan. Voor hun vrienden en 
familieleden zijn ze nog steeds ‘gewoon’ Frodo, Sam, Merijn en Pepijn – vier 
hobbits die toevallig een avontuur hebben beleefd. Hoe leg je uit wat er 
allemaal is gebeurd zonder te worden uitgemaakt voor fantast? Je wilt niet 
worden verstoten door je omgeving, maar wilt (of kunt) niet meer gewoon zijn, 
omdat de reis je voorgoed heeft veranderd. Wat te doen? 
 
Het zaad en de boom 
Omgaan met de impact van de wereld is geen kleinigheid en voor mij is het 
ook nog steeds een experiment – work in progress. Om uit te leggen wat ik 
beleef, moet ik eerst even terug naar de veertien jaar waarin ik voornamelijk 
in de spirituele wereld leefde.  

Ik leefde vanuit de disciplines die ik had geleerd van de yogi’s in India. 
Deze zorgden ervoor dat mijn focus vrijwel voortdurend was gericht op de 
bron. Die focus was mijn enige prioriteit. Al het andere vloeide daar vanzelf uit 
voort. De yogi’s zeggen het zo: ‘Wanneer je je aandacht op het zaad richt, 
ben je vanzelf verbonden met de hele boom’.  



 Doordat ik me verbonden voelde met de bron had ik de ervaring van in 
overvloed te leven. Ik voelde me vervuld en had – zeker na een paar jaar 
oefenen in me te onthechten van de programma’s – niet veel aardse 
verlangens meer over. 
 Nu was het niet zo dat ik de hele dag met een gelukzalige glimlach op 
mijn kamer zat te wachten totdat de wereldproblemen zouden verdwijnen. Ik 
had, nadat ik een paar jaar van de royalty’s van Loïs Lane had geleefd, een 
drukke baan met constante deadlines, veel research en een nimmer aflatende 
stroom mails, telefoons, faxen, enzovoorts. ’s Avonds gaf ik meditatieles.  
 Ik was dus een druk baasje, maar ervoer dat niet of nauwelijks omdat 
ik me niet verloor in wat ik deed. Mijn leven hing er niet vanaf. Ik identificeerde 
me niet met mijn baan en rol. Het is nooit mijn missie geweest om een blad te 
maken of journalist te worden. Mijn missie was mijn geest helder en gericht te 
houden op het hoogste, omdat ik wist dat al het andere daaruit zou 
voortvloeien.  

Ik zal niet ontkennen dat ik af en toe moe was van de lange uren 
achter de computer en de druk van deadlines. Mentaal en fysiek was het 
soms zwaar om alles te combineren, maar geestelijk bleef ik behoorlijk 
stabiel. Ik leefde in het oog van de orkaan en werd niet al te veel heen en 
weer geslingerd door de stormen van de geest. 

Door die innerlijke stabiliteit en het vermogen om me los te maken van 
de programma’s was ik in staat om mijn mind (het ego) vanuit een objectief 
standpunt te bestuderen. Na verloop van tijd doorzag ik de meeste patronen 
en kregen die nauwelijks de kans om actief te worden. Ik kreeg steeds meer 
een keuze in wat ik dacht en voelde en was steeds beter in staat om in- en uit 
de programma’s te stappen, zoals een acteur dat doet met een rol.  
 
Waar liggen jouw prioriteiten? Wat is jouw voornaamste focus in het leven?  
 
Ben je in staat om in- en uit de rollen en gewoontepatronen te stappen zoals 
een acteur dat doet met een rol? 
 
Wanneer je je aandacht verlegt van wat je doet naar wie je bent en daar je 
aandacht op richt, dan zul je zien dat hetgeen je doet meer kwaliteit krijgt. Het 
wordt gedragen en geïnjecteerd door bewustzijn en intensiteit.  
 
Wat is de kwaliteit van je acties? 
 
Leef je vanuit bewustzijn en intensiteit of verlies je je in de dingen die je doet?  
 
Verdwalen in verhalen 
Hier een voorbeeld van het in- en uit rollen en programma’s stappen. Op een 
zondagochtend reden Kris en ik de straat uit toen er plotseling een jongetje 
voor de auto sprong. Hij rende achter een vriendje aan en schoot tussen twee 
geparkeerde auto’s door. Ik kon niet meer op tijd remmen en raakte hem 
frontaal, waardoor hij een paar meter werd weggeslingerd.  
 Natuurlijk flitsten er alle mogelijke gedachten door mij heen die alle 
mogelijke emoties opriepen. Maar ik koos ervoor om daar niet in te verdwalen 
en in de stilte achter de gedachten te blijven. Ik stapte uit, tilde het jongetje op 
en drukte hem stevig tegen me aan.  



 Eerst spartelde hij tegen, maar al snel gaf hij zich over en stopte met 
huilen. De stilte waarin ik mij bevond, sloeg op hem over en zo stonden we 
minutenlang innig verstrengeld op straat. Na enige tijd werd ik me bewust van 
geluiden. Iemand gilde. Ik keek om me heen en zag een vrouw aan komen 
rennen – op haar sokken. Het was de moeder van het jongetje en ze was flink 
overstuur. 
 Toen ik het mannetje aan haar wilde geven, liet hij me niet los. Zijn 
moeder keek verward, maar schikte zich in de situatie. Toen kwam er nog 
iemand aanrennen. De vader – ook al op z’n sokken. Hij stak zijn armen uit, 
maar ook nu liet zijn zoon mij niet los. Uiteindelijk werd de betovering 
verbroken door sirenes van politie en ambulance. Ik gaf het jongetje aan de 
ziekenbroeders die hem meenamen naar het ziekenhuis.  

Toen ik later op de dag contact had met de ouders bleek er gelukkig 
niets ernstigs aan de hand. Hun zoon was geschrokken maar gezond en lag 
op de bank. Ik kreeg de groeten. Toen ik ’s avonds bij vriend Juno op bezoek 
was en hem het verhaal vertelde, zei hij: ‘Tijn, als je voortaan kinderen wilt 
knuffelen, kun je het ook gewoon vragen hoor. Je hoeft ze niet eerst aan te 
rijden.’  

Het voordeel van niet resoneren met angst programma’s is dat ze niet 
de kans krijgen zich te ontwikkelen tot drama’s en trauma’s. Ze komen 
omhoog, worden gezien – je bent beschikbaar om ze te ontvangen – en 
vervolgens weer losgelaten. Hierdoor kan de spanning niet opbouwen en is er 
geen noodzaak voor explosies en uitbarstingen. Voor zover ik me kan 
herinneren, ben ik in die veertien jaar precies twee keer boos geworden.  
 
Ben je in staat om niet te verdwalen in je verhalen en te blijven resoneren met 
wie je wezenlijk bent? 
 
Mens onder de mensen 
Waarom – zo kun je je afvragen – zou ik het vervullende yogi leven loslaten 
en terugkeren naar de ‘gewone wereld met haar vluchtige vreugdes en 
verdriet, banaliteiten en harde obsceniteiten’, zoals Campbell die omschrijft?  

De eerste reden is dat ik het idee had een beetje vast te zitten in de 
spirituele wereld. Ik was zover afgedreven van het gewone leven, dat ik me 
afvroeg of ik nog in staat zou zijn om voor ‘mens’ door te gaan. Ik vroeg me 
ook af of er niet menselijke lessen waren die ik had overgeslagen. Had ik mijn 
pakketjes werkelijk verwerkt en een plek gegeven, of had ik ze overgoten met 
een heerlijke spirituele saus? Was ik niet teveel gaan relativeren?  

Ik was ook benieuwd of ik nog in staat was om een relatie met een 
vrouw aan te gaan. Zou ik in staat zou zijn om te huilen bij het overlijden van 
een dierbare? Was ik nog in staat om te gieren van het lachen en helemaal 
los te gaan op de dansvloer?  

Een andere – voor mij – belangrijke reden om terug te keren, was dat 
ik mijn ervaringen met anderen wilde delen. Ik vond het hoog om de twee 
werelden bij elkaar te brengen. Het leek me de oplossing voor alle problemen, 
omdat die allemaal voortkomen uit een eenzijdige visie.  

Maar misschien was de belangrijkste reden nog wel mijn eigen 
nieuwsgierigheid: is het inderdaad mogelijk om meester van twee werelden te 
zijn? Er was maar één manier om daar achter te komen: weer mens worden.  
 



Verleden helen 
Een van de eerste dingen die ik als ‘gewoon mens’ deed, was Monique 
Klemann opzoeken, omdat zij de eerste was die in mijn hart verscheen toen ik 
me ging openstellen voor een relatie. Zij was de Blanche Fleur die ik had 
achtergelaten toen ik op zoek ging naar de Graal. Ik belde haar en op een 
warme avond in mei zaten we voor het eerst sinds lange tijd weer tegenover 
elkaar. Echtgenoot Jeroen was zo aardig om ons alleen te laten en Monique 
zette de fles Tequilla op tafel.  

Het was fijn om na al die jaren te vertellen wat er in mij was gevaren en 
om mijn excuses aan te bieden voor de pijn die ik had veroorzaakt. Ik kon die 
pijn nu ook beter voelen dan destijds. Monique sprak over haar ervaringen en 
zo werd het een heerlijke en helende avond waarin we de liefde die er altijd 
voor elkaar was geweest bevestigden en tegelijkertijd helder maakten dat we 
nu nieuwe levens hadden.  

Toen Jeroen na een paar uur thuiskwam, was de fles half leeg. Alles 
was gezegd, alles was goed. Ik kon een nieuw leven beginnen met een 
nieuwe liefde op planeet aarde. Toen ik enigszins onvast naar de deur liep, 
voelde ik een zorgzame hand op mijn schouder. ‘Voorzichtig rijden Tijn,’ zei 
Jeroen. ‘Eén handje aan de vangrail.’ 
 
Zijn er nog mensen die je hebt gekwetst – mensen die je tekort hebt gedaan 
of hebt beschadigd en waar je nooit je excuses voor hebt aangeboden? Pak 
dan de telefoon, of schrijf een brief of e-mail. Als dat niet kan, biedt dan in 
gedachten of door middel van een ritueel je excuses aan. 
 
Het kan enorm helend zijn om je excuses aan te bieden voor leed dat je hebt 
veroorzaakt. De reden dat je soms blijft steken in je ontwikkeling, is omdat je 
een gevangene blijft van het verleden en de fouten die je – bewust of 
onbewust, bedoeld of onbedoeld – hebt gemaakt. Daders en slachtoffers 
kunnen elkaar op deze manier jaren en zelfs eeuwen in een wurggreep 
houden die alleen is op te lossen door vergeving.  
 
Rechter rijstrook 
Vervolgens brak een periode van chaos aan. Het was duidelijk dat mijn 
systeem moest wennen aan een nieuwe vorm van energie. Ik had destijds 
hetzelfde (maar dan andersom) meegemaakt toen ik overschakelde van 
wereldse- op bovenwereldse energie. Je kunt die overschakeling vergelijken 
met een auto die zowel op gas als op benzine rijdt. Wanneer je tussen de 
twee soorten brandstof schakelt, dan hapert de auto en moet je op de rechter 
rijstrook rijden totdat de nieuwe brandstof goed en wel pakt.  

Die ‘rechter rijstrook’ staat voor de ongemakkelijke periode waar je 
doorheen moet als je niet meer op je oude energie kunt of wilt leven. Je haar 
zit niet, je grappen werken niet en je kunt niet vertrouwen op automatische 
reflexen. Zoiets gebeurde nu dus weer, alleen had ik te maken met twee 
energieën die tegelijkertijd actief waren. De kracht die ik van ‘boven’ kreeg 
bleef stromen en ook het wereldse kanaal stond nu open.  

Het is een rare ervaring om alles weer voor het eerst te doen: de 
eerste kop koffie (ja, je nekharen staan overeind), het eerste wijntje (ja, ik 
moest blijven slapen), het eerste orgasme (ja, alles deed het nog). Bij alles 



dat ik deed, was er steeds die ene vraag: ben ik nog in staat om in twee 
werelden te leven of sluit een bepaalde levensstijl de weg naar ‘boven’ af? 
 
En/en 
Ik ontdekte dat je vrijwel alles kunt doen als je je er maar niet mee identificeert 
en je verbonden blijft voelen met degene achter de programma’s. Dan blijft de 
levensenergie stromen en doe je vanzelf dat wat in overeenstemming is met 
het leven zelf.  

Ik merkte ook dat ik geconditioneerd was om te denken dat de twee 
werelden – de spirituele wereld en de materiële wereld – niet samen kunnen 
bestaan. De yogi’s in India hadden mij verteld dat ik, als ik weer ‘normaal’ 
ging doen, een ‘gevallen engel’ zou zijn. Ik zou opbranden als een komeet die 
door de dampkring valt. 

Ik was, zoals de meeste mensen, geprogrammeerd om te geloven dat 
je in het leven ‘nu eenmaal niet alles kunt hebben’. Je moet altijd kiezen: het 
is of dit of dat. Of je bent materieel, of je bent spiritueel. Of je bent menselijk 
of je bent goddelijk. Toen ik dit of-programma eenmaal doorhad, begreep ik 
dat het geheim van verlicht leven in twee woorden (één eigenlijk) is te 
vangen: en/en.  
 
Denk je over het algemeen in win/verlies scenario’s? Denk je vanuit of/of, of 
en/en? Kijk eens of je meer vanuit win/win kunt gaan denken en jezelf en 
anderen geen beperkingen opleggen. Alles is mogelijk! 
 
Toestemming 
Ik begreep ook dat de Graalburcht altijd dichtbij is (rechtdoor, linksaf en de 
ophaalbrug over) en dat het aan mij is om het mezelf te gunnen om daar 
regelmatig te verblijven. Mezelf toestemming geven om vanuit vrijheid en 
verlichting te leven, is een van de belangrijkste sleutels gebleken.  

Daarvoor is een zekere vorm van discipline of aandacht trouwens wel 
van belang, heb ik gemerkt. Je moet regelmatig loskomen van de 
oppervlakkige veelheid der dingen en afstemmen op de achterliggende 
eenheid. Als je jezelf dat voor langere tijd ontzegt, wordt dat steeds moeilijker 
en verlies je contact met de bron.  

Neale Donald Walsch, auteur van de Gesprekken met God boeken, 
zegt het mooi: ‘God spreekt voortdurend tegen iedereen. Het is dan ook 
helemaal geen interessante vraag tegen wie God wel of niet zou spreken: 
Jezus, Mohammed of Boeddha. De belangrijke vraag is: wie luistert er?’  

Ook Walsch moest (en moet) steeds zijn best doen om zijn geest stil te 
maken, zodat hij zijn god kan horen. Het gaat niet vanzelf. Regelmatig stil 
worden en luisteren zijn belangrijke sleutels.  
 
Gun je het jezelf om zo nu en dan de Graalburcht binnen te gaan?  
 
Durf je vanuit vrijheid en verlichting te leven, in plaats van jezelf klein te 
maken onder invloed van de ‘doe maar normaal’ programma’s? 
 
Hoe vaak ben je stil? Hoe vaak luister je? Hoe vaak ben je beschikbaar en 
aanwezig om naar jouw god te luisteren? Wat is jouw spirituele discipline om 



het innerlijke licht brandend te houden en jezelf op te laden met spirituele 
kracht? 
 
Niet persoonlijk 
Een van de lessen die ik recent dus weer heb moeten leren, is de les van 
dingen niet persoonlijk te nemen (met dank aan de ‘afzichtelijke jonkvrouw’). 
Zodra je iets persoonlijk neemt, ben je onvermijdelijk de klos. Vroeg of laat 
slaat het als een boemerang op je terug. Of het nu eer of laster is, zodra je 
het ‘aan boord’ neemt, gaat het z’n werk doen en wordt het als een abces dat 
vanbinnen groeit. Het gaat een eigen leven leiden en wordt meestal naar de 
schaduw verbannen. Voor je het weet, zit je met een demon opgescheept en 
zie die dan maar weer eens kwijt te raken.  

Dat betekent dus niet dat de pijn van afwijzing of verdriet en 
teleurstelling er niet mogen zijn. De kunst is alleen om ze te zien voor wat ze 
zijn. Zodra je je iets gaat toe-eigenen (mijn boosheid, mijn verdriet) dan schiet 
je in stress en controledwang.  

Als je de processen van het leven kunt laten voor wat ze zijn en niet 
bezig bent om overal ‘van mij’ op te plakken, kan het blijven stromen. Er 
ontstaan geen opstoppingen, blokkades en hindernissen en je valt dan op den 
duur samen met het leven zelf. Je wordt er de bedding voor. Als dat gebeurt, 
dan wordt het leven als moeiteloos ervaren.  
 
Wie of wat beschouw jij als zijnde ‘van mij’?  
 
Hoe voelt het om dat idee los te laten en je niet verantwoordelijk te voelen 
voor zaken waar je niet verantwoordelijk voor bent?  
 
Hoe voelt het om het leven en alle processen die zich in- en om je afspelen 
als onpersoonlijk te beschouwen? 
 
Beschikbaar voor emoties 
Ik zie mijn programma’s, conditioneringen en gewoontepatronen dus niet als 
lastige vijanden, maar als mogelijkheden die tot mijn beschikking staan. Ook 
emoties zijn geen vijanden die moeten worden bestreden of overstegen. Met 
name in het Westen zijn de donkere en pijnlijke emoties niet erg populair, 
omdat twijfel, spijt, wroeging, angst en kwetsbaarheid killers zijn op de 
beursvloer.  

Maar emoties zijn er natuurlijk niet voor niets. Het zijn 
waarschuwingssystemen en boodschappers die je iets komen vertellen over 
hoe het op dit moment met je gaat. Wanneer je naar een emotie luistert en de 
beweging waar die je naar toe leidt volgt, dan kom je vanzelf weer in balans.  

Naar een emotie luisteren en die volgen, is niet hetzelfde als de emotie 
uitleven. Het hoeft geen extravert proces te zijn. Je hoeft met een emotie niet 
iets te doen – zoals we geconditioneerd zijn te denken. Je hoeft er ook niet 
vanaf of er een oplossing voor te bedenken. Je hoeft alleen maar beschikbaar 
te zijn en te luisteren.  
 
Hoeveel tijd en energie stop jij in je problemen?  
 



Wat doe je met ‘negatieve’ emoties? Kun je ervoor beschikbaar zijn zonder 
een oordeel of mening te hebben en zonder ze te willen oplossen of uitleven?  
 
Uit je mind 
Je kunt verslavingen alleen maar oplossen door ermee te stoppen. Stop it! 
Misschien klinkt dat bot, gevoelloos en druist het in tegen therapeutische 
principes, maar mijn ervaring is dat iedere andere methode vooral uitstel en 
afstel is. Zodra je er ‘een proces’ van maakt, wordt het dat ook. Het is eigenlijk 
heel simpel: als je iets niet meer wilt, moet je ermee stoppen. Als je iets wel 
wilt, moet je er aan beginnen. Volg je bliss!  

Het praten over- en analyseren van je problemen (waar komt het 
vandaan, wanneer is het begonnen, wie is de schuldige?) is niet interessant 
als het erom gaat dat probleem op te lossen. De oplossing van je probleem 
ligt namelijk niet op het niveau van je denken en je woorden.  

Als je een probleem wilt oplossen, hoef je alleen maar uit je mind te 
stappen. Buiten je denken bestaat jouw probleem namelijk helemaal niet. Als 
dit heugelijke feit tot je doordringt, loop je een paar weken met een grote 
grijns op je gezicht. Gegarandeerd! 
 
Ga je weleens uit je mind naar een plek waar problemen niet (kunnen) 
bestaan? 
 
Yogi 1: ‘Hey, are you out of your mind?’ 
Yogi 2: ‘Yeah, why?’ 
Yogi 1: ‘Just checking.’ 

 


