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Vanaf het moment dat ik mijn levensreis als sprookje ben gaan zien, en het zo ben gaan 

(be)noemen, zijn er wonderlijke dingen gebeurd! Mijn levensverhaal, inclusief mijn 

ondernemersstory, kreeg een nieuwe betekenis en een totaal andere lading. 

 

Dat nieuwe perspectief en gevoel openden mijn ogen voor nieuwe kansen. Kansen om als 

mens te groeien en mezelf meer als Heldin te gaan zien. Ik kreeg daardoor meer 

waardering voor de weg die ik had afgelegd en voor bepaalde kwaliteiten.  

 

Ik zag ook kansen om als ondernemer opnieuw het verschil te gaan maken: voor een 

andere doelgroep, vanuit een hernieuwde passie, een eigen visie, met een aangepaste 

dienst en in een tot de verbeelding sprekende eigen(wijze) vorm.  

 

Leren van Helden en Heldinnen stimuleert; krachtige man- en vrouw-figuren als 

voorbeeld nemen nodigt uit om te groeien. De valkuil hiervan is dat we soms meer van 

onszelf gaan vragen en verwachten dan we gevoelsmatig aan kunnen! 
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❖ Persoonlijk te groeien – dat is wat er gebeurt wanneer jij jezelf 

als Held(in) gaat zien en jouw reis als een Helden- of Heldinnenreis. 

 

❖ Als ondernemer te groeien – dat is wat er gebeurt wanneer jij 

de kracht van verhalen en de waarde van storytelling gaat begrijpen. 

 

❖ Als merk te groeien – dat is wat er gebeurt wanneer jij als 

‘merk archeoloog’ de fundamenten van je brand bloot gaat leggen. 

 

❖ Zakelijk te groeien – dat is wat er gebeurt wanneer je via 

verhalen je merkwaarde, verkoopfactor en saleskracht vergroot. 
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In deze tijd kun je als merk niet meer om de kracht van verhalen heen.  

(Authentieke) Storytelling is ‘hot’ – ja nog steeds. De term zal vast weer verdwijnen.  

Maar elkaar verhalen vertellen deden we al voordat we konden praten.  

 

Instagram en andere social media zijn ons grottenstelsel. Daar tekenen we de beelden op 

van ons dagelijkse leven.  App-taal en emoticons zijn onze hiërogliefen. 

Die tekens staan ergens voor, het zijn betekenis-dragers. 

 

Ook jouw verhaal heeft betekenis, en niet alleen voor jou of je naasten.  

Jouw verhaal kan het verschil maken voor iemand anders. Daarom is storytelling ook zo 

geschikt als promotie- of verkoop tool. 

 

In dit e-book staat de oer-structuur van het verhaal centraal. Een verhaal vertellen met 

impact en plakfactor is een kunst. De Reis van de Heldin is daarbij als merk tool en 

als creatie tool (verhalen maken de werkelijkheid) van magische waarde! 
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De Reis van de Held(in) is een oer-structuur, een wetmatigheid die onder elk verhaal 

ligt. Dit ontdekte Joseph Campbell, zeg maar de grootste boekenwurm ooit. Hij moest 

‘kilometers papier eten’ om dit te ontdekken (zie p. 22).  

 

Als verhalenverteller kun je spelen met de volgorde van een verhaal maar in essentie niet 

met de inhoud; die is universeel. Elk verhaal doorloopt dezelfde stappen of fasen, 

door Joseph omgedoopt tot ‘De Reis van de Held’. Blijft beter plakken. 

 

Wanneer je die fasen helder in kaart brengt kun je waardevolle inzichten krijgen over 

jezelf, je business (missie/richting), je merk(potentie), je brand bouwstenen en de 

beleving van je (potentiële) klanten.  

 

Oer-structuren zijn, net als archetypes, van toepassing op iedereen en daarom 

herkenbaar voor iedereen. Stel je voor dat heel veel mensen zich gaan herkennen in 

jouw verhaal. Wat zou dit doen voor: jou, je merk en je business? 
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Als antwoord op de Reis van de Held schreef Maureen Murdock de Reis van de Heldin. 

Vanuit haar beroep als psychotherapeute ontdekte zij dat vrouwen een eigen psychologie 

hebben. Onze Heldenreis is daarom anders (zie p. 24). 

 

De vrouwelijke reis gaat volgens Maureen over het ons losmaken van mannelijke waarden. 

Over het (her)ontdekken en (her)waarderen van onze inherente kwaliteiten en talenten, 

zodat wij onze eigen, natuurlijke plek in de wereld kunnen innemen. 

 

Vrouwen zijn van nature verhalenvertellers, tot ergernis van veel mannen overigens die 

vinden dat wij teveel praten. Gelukkig zijn we ook liefdevolle luisteraars! En, we worden 

we gedreven door verbinding en verbondenheid. 

 

Precies die (natuurlijke) kwaliteiten heb je nodig om te kunnen verkopen! Zonder 

inlevingsvermogen, klantconnectie skills, vermogen om verhalen te vertellen en 

luistervaardigheden kom je als ondernemer niet ver. 
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De Reis van de Held(in) is een soort tover tool met tieten om jouw merksprookje 

te kunnen creëren. Hoe je deze tool precies inzet – en op welke manieren - leer ik je in 

mijn trajecten, workshops en masterclasses.  

 

Begin eerst maar eens met het optekenen van je eigen verhaal volgens de 12 stappen 

van de reis. Er staan tal van hulpvragen bij elke fase, die je helpen om je antwoorden in 

elke fase helder te krijgen.  

 

Ons leven is cyclisch, we maken dezelfde reis meermaals maar op een ander level. Zo 

begint er een reis bij onze geboorte, maar ook bijvoorbeeld wanneer een dierbare sterft, 

we een nieuwe relatie krijgen, van baan veranderen enz.  

 

Soms is het lastig te bepalen waar ons verhaal begint en waar het eindigt. Toch voelen we 

meestal intuïtief aan wanneer een verhaal ‘rond’ is. Een rond verhaal draagt een missie 

in zich, Helden en Heldinnen gaan opnieuw op reis om die te realiseren. 
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Vertel je verhaal 

 

Volg je verbeeldingskracht  

 

Vergroot je verkoopfactor 
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1. Proloog - De heldin bevindt zich in het leven van alledag. Er is een zekere mate van orde, zekerheid, 
vertrouwdheid en veiligheid. Maar toch, ze voelt dat er iets ontbreekt, dat het leven saai of voorspelbaar is. 
De heldin droomt ergens van of voelt dat er op de achtergrond iets dreigt. 
Als mens en professional voel je een verlangen, misschien ook ontevredenheid. Er kan ook verdriet zijn, woede 
of teleurstelling, zelfs wanhoop. Je droomt van een ander leven, waarin je veiliger bent, gelukkiger, meer 
gewaardeerd wordt, meer gezien, gehoord en uitgedaagd. Je wil meer betekenen voor de wereld, voor je eigen 
omgeving, je potentieel ontwikkelen. Je voelt dat er meer is in het leven, je ziet iets glinsteren aan de horizon, 
maar weet nog niet precies wat. De droom van het sprookje ontwaakt. 
Waar verlang je naar? Waar ben je ontevreden over? / Wat dreigt er op de achtergrond of wat is de acute 
bedreiging? / Waar broed je op? Welke verhaal moet worden verteld? / Wie is het hoofdkarakter in dat 
verhaal? Wat mist hij/zij? Waar droomt jouw hoofdpersonage van?  
 

2. Calling - De (Op)Roep tot avontuur -  Cry in the dark – Call to action - De heldin wordt geroepen, 
wakker geschud, aangespoord om in beweging te komen. Zij wordt uit de comfortzone getrokken of geduwd. 
Als ondernemende professional word je geroepen – je wordt gepusht of er wordt aan je getrokken - om je 
droom of verlangen te volgen. Om op weg te gaan en je eigen sprookje te creëren. Dit is meestal omdat er iets 
in je omgeving gebeurt wat je niet leuk vindt en gevoelsmatig niet in de hand hebt. Je bestaan is niet langer 
veilig, je wordt ontslagen of je baan staat op het spel, je partner valt weg, je verliest een dierbare, je wordt ziek. 
Je hebt iets gezien waar je wat aan wil doen; je verlangen is zo sterk en je kennis zo groot, je kunt niet anders. 
Het leven roept je om in actie te komen, iets te doen wat je nog niet kent. Dat is opwindend en daar ben je ook 
bang voor, bewust of onbewust. 
Wat brengt jou in beweging? / Waar word je enthousiast van? / Is er een specifiek motorisch moment? Of 
meerdere? / Wie doet een beroep op jou waar je niet omheen kunt? / Welk dilemma maakt de situatie 
spannend? 
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3. Weerstand & weigering! - De heldin wil aanvankelijk het avontuur niet aangaan, of komt maar 
moeizaam vooruit. Er is een dilemma, verzet of weigering of het probleem wordt ontkend.  
Als professional wil je vooruit, als mens voel je weerstand. Je hebt geen idee wat je verlangen concreet inhoudt 
en waar het je naar toe zal brengen. Je voelt je onzeker, twijfelt, verzint redenen om het niet te doen, stelt 
dingen uit waarvan je weet dat je ze moet doen. Je zoekt uitwegen, uitvluchten en vertelt jezelf dat je het nog 
wel even volhoudt, dat de situatie misschien verandert. Je hebt nog een zak geld, je kunt nog terug vallen op 
iets of iemand… Totdat je huidige situatie strand, want er gaat een einde komen aan waar je nu (in) zit. De 
weerstand en weigering zelf kunnen je in een emotioneel moeras doen belanden waar angst, verdriet en 
boosheid elkaar afwisselen. Innerlijk roep je om hulp.  
Waar ben je bang voor? Wat zegt je innerlijke angsthaas? / Wat zegt je innerlijke criticus? / Welke 
argumenten gebruik je om niet op pad te gaan? / Wat vind je het meest spannende aan je avontuur? 
 

4. Ontmoeting met de Mentor - De heldin ontmoet iemand of zij stuit op een bron van innerlijke wijsheid 
die haar aanmoedigt of haar lessen of vaardigheden leert. Dat verandert haar inzicht, waardoor zij het 
avontuur toch aangaat. 
Je komt iemand op je pad tegen die je wereld opent. Hij of zij brengt je in contact met je inspiratie, laat je 
mogelijkheden zien in plaats van beperkingen, werpt een nieuw licht op de zaak. Je krijgt een inzicht, leert iets 
wat je nog niet wist of kon. Je voelt je gesterkt om ‘ergens voor te gaan’ én voor jezelf te gaan staan, voor dat 
waar jij in gelooft. Voordat je het weet zet je de eerste stappen op weg naar een nieuw leven. Deze mentor kan 
ook een gedachtegoed zijn maar vaak hoort er ook een echt persoon of een nieuwe groep bij. Hij of zij heeft je 
roep gehoord en biedt hulp. 
Wat heeft jouw innerlijke Heldin nodig: welke adviezen, woorden, gedachten, gebaren en gevoelens? / Hoe, 
waar en wanneer kun je die bekrachtigen? Wie kan je daarbij helpen? / Als je beperkende gedachten allemaal 
niet waar waren, wat zou je dan doen? Wie zou je zijn? Wat zou je voelen? / Wie in jouw omgeving kan jou 
concreet ondersteunen? / Wat als jouw draken en demonen prinsen en prinsessen zijn? Wat zouden ze je voor 
moois brengen? 
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Akte II: Van bewustwording naar het ondernemen van actie   

 

5. Selectiedrempel - Met de nieuw verworven vaardigheden en instrumenten lukt het de Heldin om de eerste 
drempel te overschrijden. Ze heeft nu echt ‘ja’ gezegd tegen het avontuur en er is geen weg meer terug. 
 
Wat heb jij al overwonnen? Wat heeft je dat gebracht? 
Wat helpt je om kwetsbaar te durven zijn en blijven? 
Wat geeft je moed? Waardoor kun je je veilige gevoel bewaren? 
Wat wordt er nu op de proef gesteld? 
Wie en wat gaat je helpen om verder te stappen? 
 
 

6. Nieuwe Wereld - De heldin belandt in een nieuwe wereld, waar nieuwe wetten gelden. Zij krijgt 
bondgenoten maar ontmoet ook vijanden en er zijn diverse testen die zij moet ondergaan. 
 
Met welke nieuwe dingen moet je dealen? Hoe ga je daarmee om? Wat kom je daarin tegen? 
Hoe kun je dat wat je tegenkomt positief tegemoet zien en draaien? 
Wie zijn je bondgenoten en je vijanden? Je mag dit letterlijk en figuurlijk zien. 
Wat wordt er op de proef gesteld - welke kennis, attitude, kwaliteiten? 
Wat helpt je om de moed erin te houden?  
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7. Inwijding - De heldin ontdekt een onvermoede kant in zichzelf. Met het oog op de naderende beproeving 
gaat het er nu om dat ze ten diepste toegewijd is, en daarvoor moet zij haar geweten onderzoeken. 
 
Welke kant van jezelf kom je tegen die je nog niet kende?  
Waar blijk je erg goed in? Wat voelt heel fijn om te doen en om uit te dragen? 
Wat helpt je om heilig te geloven in je missie? En om te geloven dat jij zult slagen? 
Waar doe je het voor, dat avonturieren? 
Wat zie je over het hoofd? Wie kan je helpen je blinde vlek te zien? 
 
 

8. Crisis - De heldin wordt geconfronteerd met haar grootste angst. Er is een omslag en de heldin moet de 
dood onder ogen zien. Dit is het donkerste moment van het avontuur, maar waar je struikelt ligt je schat. 
 
Waar loop je tegenaan? Wat lijkt onoverwinnelijk? 
Wat is het ergste dat kan gebeuren als je reis niet slaagt? Als je niet op je bestemming komt? 
Wat zou voor een ommekeer kunnen zorgen? Hoe kun je je eigen draak verslaan? Je monsters mee krijgen?  
Welke innerlijke krachten komen er in je los op het moment dat je overwint? 
Welke pot met goud wacht er op je aan het eind van de regenboog? 

9. Dolk - Het uur van de waarheid vereist een scherpe analyse. Verraad. Illusies worden doorgeprikt. Om het 
elixer (de metaforische schat) te veroveren, de beloning of het inzicht in de wacht te slepen moet de heldin 
soms een dolksteek uitdelen. Of zij krijgt zelf een mes in de rug. 
 
Met wie en waarmee moet je de confrontatie aan? 
Waarin voel je je verraden? Waarin heb je jezelf verraden?  
Waarin moet je durven impopulair te zijn en tegen de stroom in te zwemmen? 
Kill your darlings: welke dingen moet je laten gaan? Welke mensen, gevoelens, gedachten, gedrag? 
Waarin moet je snijden om te slagen? 
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Akte III: Terugkeren en het realisatieproces versnellen 

 

10. Terugkeer - Nu is het tijd dat de heldin met de veroverde schat naar huis terugkeert. Ze voelt zich 
wijzer, lichter en sterker, dat is maar goed ook. De weg terug is nog gevaarlijk, de heldin heeft alle kracht, 
lessen en vaardigheden nodig. 
 
Even terug naar de kern, waar ging het ook alweer om? Wat was ook alweer je motivatie?  
Wat en wie wil je bereiken en verrijken met wat je hebt geleerd?  
Hoe kun je nu doorpakken? Versnellen? Een paar zevenmijlspassen maken? 
Hoe voelt het om te weten dat je zo’n moedige reis aan het maken bent? 
Hoe voelt het om te weten dat je zo weer thuis gaat komen? 
 
 

11. Dood en Wederopstanding - De tegenstander heeft nog een laatste aanval of test in petto. De heldin 
weerstaat deze aanval of test waarmee zij laat zien dat zij haar les geleerd heeft. Ze toont de bereidheid 
desnoods een offer te brengen, ook al is dat haar eigen leven. Zij moet haar rug rechten en gaan staan voor 
haar principes. 
 
Waar ga jij voor? Wat is je doel of missie? Waar zou je bij wijze van spreken voor willen sterven?  
En… Waar sta jij voor? Wat is je visie? Hoe ga je waarmaken wat je voor ogen hebt?  
Hoe kun je nog meer gaan geloven in jezelf, in wat je doet en in hoe je dat doet?  
Welk offer ga je brengen? Wat moet, wil, kan en ga je ook daadwerkelijk loslaten/laten gaan? 
Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd?  
Wat pakt niemand jou af - al gaat de wereld steigeren, staat je leven op zijn kop en word je uitgelachen of 
beschimpt?  
Hoe wil je dat jouw avontuur eindigt: als een tragedie, een drama, een komedie, een romance?  
Welk genre ben je? 
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12. Elixer - Het Elixer is de schat of het inzicht waarmee de gemeenschap - je publiek, je klanten, je 
opdrachtgevers - verrijkt wordt. Het is de beloning voor je Heldinnenreis, en iedereen ervaart 
dankbaarheid. Wanneer je de schat naar huis brengt is de cyclus rond, de reis is ten einde en een nieuw 
avontuur ligt al te wachten. 
 
Waar hou je van? Waar word je warm van? Wat laat jouw vuur vlammen? 
Waar ben je het meest van gegroeid? Waar ben je het meest dankbaar voor? 
Waar word je het meest om gewaardeerd door je naasten? Wat brengt jouw gave hen? 
Wat levert jou veel geld, status en andere dingen op die je belangrijk vindt? 
Wat is jouw gave? Wat zijn jouw kernkwaliteiten? Waarvoor ben je geboren?  
Hoe kun je jouw gave(n) en (kern)kwaliteit inzetten? Welke toepassingen kun je bedenken? 
Wie heeft daar het meeste profijt van? Wie zou hier graag voor betalen? 
Hoe kun je jouw gave(n) laten groeien en volop etaleren? 
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De zielenreis naar mijn bestemming kreeg bewuster vorm in 1999, toen ik tijdens een 

filmproject gegrepen werd door het creëren van een eigen werkelijkheid. Destijds 

vertaalde ik mijn ‘epifanie’ en ‘bliss’, mijn heldere moment van ‘weten wat ik wilde met 

mijn leven’, in: ‘Ik wil regisseur en verhalenverteller worden.’ Maar ik leefde een 

ongelukkig verhaal en had totaal geen grip op mijn leven.  

Het heeft jaren van zoeken, worstelen en een burn-out gekost om te beseffen dat het leven 

een diepere laag heeft, of meerdere perspectieven. Ik kón helemaal geen filmregisseur 

worden als ik geen regie had over mijn eigen leven. Ik was geen goede verhalenverteller 

omdat ik een ongelukkig verhaal leefde.   

Om van mijn leven een sprookje te maken moest ik de realiteit onder ogen zien. Ik werd 

me pijnlijk bewust van de onvruchtbare verhalen en overtuigingen waarmee ik opgegroeid 

was, en die ik mezelf vertelde. Met hulp van diverse coaches en therapeuten leerde ik de 

pijn aankijken en ontstond een nieuw (geheeld en helend) verhaal. Van een niet-

daadkrachtige dromer werd ik een Ware Amazone, een Oprechte Zoekster van de 

Waarheid, een Vurig Voorvechter van de Verbeeldingskracht en een Spirituele Strijder 

voor het (Geloven in en Gaan voor het) Onmogelijke!  
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Ik snapte de betekenis van deze woorden pas toen ik ze VOELDE, en zo durfde ik in 2005 

de sprong naar het zelfstandige ondernemerschap te wagen.  

Binnen 6 maanden na mijn besluit was ik financieel onafhankelijk, en dat zonder 

businessplan, startkapitaal, netwerk en speciale ondernemersvaardigheden. Ik wist dat ik 

meer in mijn Venus had en had het eindelijk bewezen. Twee keer ben ik als freelancer 

opnieuw begonnen; een keer heb ik al mijn klussen vaarwel gezegd en ben tussentijds in 

mijn eentje op pelgrimstocht naar Santiago gegaan. Met 7 kilo op mijn rug heb ik in 2,5 

maand 1.100 kilometer dwars door Zuid-Frankrijk en Spanje gelopen. De tweede keer heb 

ik alle schepen achter me verbrand om mijn carrière over een totaal andere boeg te 

gooien. Daarvoor moest ik heel veel nieuwe dingen leren en opnieuw leren vertrouwen op 

het leven en mijn eigen kunnen. 

 

Lang heb ik met veel plezier en succes in de kunst- en cultuursector gewerkt: als 

(marketing)communicatie adviseur, tekstschrijver, redacteur, fotograaf, manager en 

crowdfunder. Daar is mijn liefde voor verhalen alleen maar gegroeid en heb ik mijn creatie 

en communicatie skills ontwikkeld. Door mijn keuzes heb ik mijn oorspronkelijke verhaal 

veranderd in een Heldinnenverhaal. Ik heb met de jaren geleerd om dat verhaal steeds 

beter te kunnen delen, vertellen en (voor)leven.  

Op een heel andere manier, op een ander level en een ander moment ben ik (alsnog) 

regisseur en verhalenverteller geworden.   
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Er was eens een wonderlijk mens - niet toevallig ook hoogleraar, cultuurfilosoof, auteur en 

deskundige op het gebied van de mythologie - die per toeval een groot universeel 

geheim ontdekte. Een geheim dat gaat over onze essentie, over het wezen van mens-zijn. 

Dit grote geheim werd ontdekt door niemand meer of minder dan Joseph Campbell 

(1904-1987). 

 

Kun jij een geheim bewaren? Zeg eens eerlijk? Want ik ga je nóg een geheim vertellen… 

Een geheim over het geheim van Joseph... Even tussen ons gezegd - en gezwegen… 

ssshhhhtttt!!! … het wás helemaal geen toeval dat Campbell ontdekte wat hij ontdekte (en 

wat hem beroemd maakte over de hele wereld tot op de dag van vandaag). Campbell 

creëerde zijn geluk mede door zijn ‘bliss’ te volgen! 

 

Campbell groeide op in een katholiek gezin en was telkens weer geboeid door de 

mysterieuze rituelen die hij in de kerk zag. Maar hij bezocht als kind ook met veel plezier 

de Buffalo Bill’s Wild West Show. Geïnspireerd door deze show begon hij Indiaanse 

mythen te lezen. Niet veel later ontdekte hij iets bijzonders.  
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Campbell zag een verband tussen de Indianen-mythen en de kerkverhalen. “Toen ik de 

Indiaanse mythen begon te lezen ontdekte ik dezelfde motieven in de verhalen die de 

nonnen op school voorlazen: schepping, dood en verrijzenis, tenhemelopneming, 

maagdelijke geboorten enz.” (Campbell in The Power of Myth). 

 

Na alle boeken verslonden te hebben over alle vormen van mythologie stortte hij zich op 

de middeleeuwse literatuur, in het bijzonder de legende van koning Arthur. Eind jaren 

twintig vertrok Campbell naar Europa en raakte gefascineerd door denkers als Freud en 

vooral door de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung.  

Gedisciplineerd las Joseph 5 jaar lang vele boeken en bestudeerde hij alle grote verhalen 

die de mensheid over de hele wereld heeft verzameld: sprookjes, legenden, 

volksvertellingen en de grote heilige verhalen. In al die verschillende verhalen ontdekte hij 

een wonderlijke overeenkomst; de verhalen hadden een universeel patroon.  

 

Volgens Campbell is er één groot oerverhaal. Een verhaal met zogenaamde archetypische 

patronen. Behalve dat hij ontdekte dat er een grondpatroon bestaat maakte hij ook 

duidelijk wat de bedoeling van dat grondpatroon is. Dat deed hij in vele werken. De 

bekendste is, “the Hero with a thousand faces”, dat hij begon te schrijven in 1944 en 

uitbracht in 1949. 
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In 1990 schreef auteur, psychotherapeut, docent en fotograaf Maureen Murdock de 

bestseller ‘De Reis van de Heldin’, als antwoord op Campbell’s Reis van de Held. Het deed 

de wereld destijds op zijn grondvesten schudden, omdat het zo specifiek gericht is op en 

geschreven is voor vrouwen.  

Net als Clarissa Pinkola Estes, de schrijfster van het boek De Ontembare Vrouw1, gaat 

Murdock ervan uit dat de vrouw wezenlijk anders is dan de man. Daarom is onze psyche 

anders, onze hele psychologie verschilt en dus onze reis ook. Gezien de geschiedenis van 

mannen en vrouwen, en gezien de huidige ontwikkelingen op dit vlak, is dit heel 

aannemelijk. 

 

De Reis van de Heldin is de mythische zoektocht van de vrouw om de diepe 

wond van haar vrouwelijke aard te helen, zowel op persoonlijk, cultureel als 

spiritueel niveau2. Ze onderneemt deze spirituele reis om heel te worden, waarbij ze 

alle delen van haar wezen integreert. Dit heeft hele aardse (wereldse) gevolgen.  

                                                   
1 In het Engels: Woman who run with wolvees 
2 Het spirituele karakter is inherent aan beide wegen: de mannelijke en de vrouwelijke weg 
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De fasen van de Heldinnenreis 

Het boek van Murdock is gebaseerd op het jarenlang werken met vrouwen van alle 

leeftijden. Het leidt je door de verschillende stadia van de Heldinnenreis. 

 

• Het zoeken naar een vrouwelijke identiteit in een door masculiene waarden bepaalde 

maatschappij 

• Het hoofd bieden aan mythen over vrouwelijke minderwaardigheid, afhankelijkheid 

en romantische liefde 

• De confrontatie met het verliezen van jezelf in de strijd iets te bereiken 

• Initiatie en afdaling: een periode van naar binnen gekeerd zijn om de verloren delen 

te hervinden 

• Hereniging met het vrouwelijke en het helen van de Moeder-Dochter dualiteit 

• Het genezen en integreren van de gewonde delen van haar innerlijke mannelijke deel  

• Het heilige huwelijk dat zich innerlijk voltrekt als ze alle aspecten van zichzelf 

integreert en in evenwicht brengt 
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Campbell’s Elixer was zijn USP – Unique Selling Point, zijn Toegevoegde Waarde, zijn 

Schat, zijn Pot met Goud aan het eind van de Regenboog. Zijn ‘legacy’ nog steeds actueel; 

Hij moest eens weten hoe handig zijn ontdekking ruim 100 jaar na zijn geboorte nog is. 

 

1. De Reis van de Held is een manier om de menselijke levensreis te begrijpen en 

daardoor onszelf. De Reis wordt dus veel door coaches en trainers gebruikt als 

ontwikkeltool voor teams en individuen; 

 

2. De Reis van de Held is een fantastische structuur om verhalen te vertellen. Alle 

soorten verhalenvertellers – regisseurs, boekenschrijvers, scenarioschrijvers enz. – 

gebruiken de structuur van de Reis van de Held om hun verhalen te vertellen. Zijn 

Elixer bracht twee belangrijke resultaten of toepassingen. 
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In het tijdperk waarin storytelling dé manier is voor ondernemers om te connecten met 

klanten voeg ik graag nóg een (creatieve) toepassing toe aan de Reis van de Held. Deze 

toepassing helpt je om beter na te denken over wat jouw klanten drijft: 

  

3. De Reis van de Held is een manier om de Innerlijke Klant Reis © gedetailleerd en 

gestructureerd in kaart te brengen. 

  

Ben jij gedreven en dapper genoeg om jouw Heldenreis aan te gaan en jouw 

Elixer te vinden? Of ben je net terug en wil jij, net als ik, op een nieuwe 

manier (eigen)waarde(n) aan de wereld toevoegen? 

 

Dat jij dit e-book leest betekent dat ook bij jou de ‘calling’ kriebelt. Dat je een 

oproep voelt, ingegeven door een groot verlangen of een groot probleem (of beide). Joseph 

Campbell zei: “Follow your bliss”, ik zeg: “Find your fairytale.”  

 

Jouw levensverhaal is de basis voor  je merksprookje. Jouw elixer is de kern van je 

ondernemerschap: het is WAAROM je onderneemt, waarom je klanten wil vinden en wil 

verkopen (waarde wil toevoegen). De manier WAAROP je dat doet is de kern van jouw 

brand: het is jouw unieke handtekening die jouw merkwaarden draagt.  

 



28 
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Welk verhaal vertel jij je klanten? Klopt dit met het verhaal dat jij jezelf vertelt?  

Geloof je daar ook echt in? Wees daar eerlijk in, want als je niet oprecht bent – en 

authentiek – voelen klanten dit.  

 

Lucht verkopen levert je lucht op: je talent wordt niet tastbaar, je business niet concreet.  

Wil je succes behalen met je business, dan moet jouw innerlijke verhaal over succes gaan. 

Je moet gaan zien en ervaren hoe succesvol je al BENT! 

 

Via onze gedachten, gevoelens en ons gedrag creëren we onze werkelijkheid. Ook dat kun 

je zien als een verhaal: een bekrachtigend verhaal. Als jij gaat geloven dat jij invloed hebt 

op je eigen werkelijkheid ga jij je sterker voelen en zal je invloed oogsten. 

 

Als je van jouw business een merksprookje wil maken, moet je eerst gaan geloven: in 

sprookjes en vooral in jouw business! Weet dat als je nu niet happy bent met jezelf en je 

bedrijf, het nog niet het einde is… 
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Ik help ondernemende, oorspronkelijke vrouwen met het creëren van merksprookjes en 

brave & bold brands, zodat elke vrouw haar eigenwaarde(n) aan deze wondere wereld 

kan toevoegen. 

 

❖ Verlang jij ernaar jouw verhaal voorop te zetten en succesvol te zijn met jouw merk? 

❖ Wil je weten hoe ik vanuit mijn verhaal een succesvolle brand heb opgebouwd? 

❖ Wil je van mijn klanten horen wat sprookjesbranding voor hen heeft betekend? 
 

Hou het LEFzine in de gaten voor mijn Online Meesteressenklas 

Sprookjesbranding – Creëer je eigen merksprookje © en de start van mijn 

Online SprookjesBrandAcademie © in 2019.  

 

Als je per direct een Magische Helper zoekt om met jou persoonlijk aan je merksprookje 

te bouwen mail me dan via nicole@lapol.nl of bel 06-51293768.  

 

 

© Copyright 2018 LaPol Sprookjesbranding 
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