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De schepper verzamelde alle dieren en zei: 

 

‘Ik wil iets voor de mensen verstoppen tot ze er klaar voor zijn; 
Het besef dat ze hun eigen realiteit kunnen creëren. 

  

‘Geef het aan mij, ik zal het naar de maan vliegen’ zei de 
adelaar. 

 

‘Nee, op een dag zullen ze erheen gaan en het vinden.’ 

 
‘Ik zal het op de bodem van de oceaan leggen’ zei de zalm. 

 

‘Nee, daar gaan ze het ook vinden.’ 

 

‘Ik zal het op de grote vlakten begraven’ zei de buffel. 

  

‘Ze zullen daar gaan graven en het vinden.’ 

  
‘Stop het in de mens.’ zei de wijze grootmoeder mol. 

 

‘Dat is het!’ zei de schepper. ‘Dat is de laatste plek waar ze 
zullen zoeken.’  
 

Native American Legend 
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Inleiding 
 

Anyone who isn’t confused really doesn’t understand the 
situation. - Edward R Murrow 

 

De stad is in beroering. Tal van bedreigingen staan op de stoep 
en er heerst angst, paniek. Door een uitgebarsten vulkaan op de 
zeebodem is een enorme tsunami onderweg naar land die weinig 
zal overlaten van de bewoonde wereld. Een vliegtuig dat 
onderweg was naar het vliegveld is onbestuurbaar geworden. Of 
het gaat om een terroristische aanslag of een technische storing is 
niet duidelijk, maar zoals het er nu uitziet vliegt het vol beladen 
recht op het dichtbevolkte stadscentrum af. Een grote 
misdaadorganisatie teistert al jaren de stad en omgeving. Met 
woekerpolissen en bedreigingen hebben ze de hele middenstand 
lamgelegd en richten ze zich nu op grotere ondernemingen. De 
burgers zijn de dupe door de hoge prijzen en de lage voorraad. 
De politie is onmachtig, het leger weet zich geen raad. Er is nog 
één hoop: Healingman, een superheld die sinds jaar en dag de 
stad en haar inwoners beschermt. Hij is als de Superman van 
Metropolis, als de Batman van Gotham City. Maar komt hij op 
tijd en zal hij alle problemen kunnen oplossen? De uitdaging is 
de grootste die de stad tot nu toe heeft ondervonden. 

 

Het zou zo een scène kunnen zijn uit een van de vele comics of 
superheldenfilms die we kennen, maar het nare is, dit komt erg 
overeen met de wereld waarin we nu leven. Een wereld vol 
crisissen. Zonder veel moeite kan ik een aantal serieuze 
uitdagingen opnoemen waar we als mensheid op korte termijn 
een oplossing voor moeten vinden, voordat het helemaal misgaat. 
Klimaatcrisis, financiële crisis, religieuze spanningen en ga zo 
maar door. Hoog tijd dus voor een superheld die ons uit de 
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moeilijkheden komt helpen. Daar zit wel een probleem. De 
superhelden die we kennen zijn niet echt bereikbaar.  

 

Zijn er andere superhelden en kunnen we die bellen, mailen of 
sms-en? Want dat we hulp nodig hebben is wel duidelijk. 
Gelukkig is het antwoord op die vraag JA. Dat zijn we namelijk 
zelf.  

 

Als kind heb je bijzondere krachten, dan doe je simpelweg een 
cape om en dan ga je als superheld de wereld bestormen. Hoe 
ouder je wordt hoe moeilijker je dit echter voor kunt stellen. De 
oplossing hiervoor ligt in het vinden van je Inner Superhero. De 
kracht die ieder van ons in zich heeft, maar vaak verdwenen is 
onder een laag stof.  Wanneer we deze inner superhero 
terugvinden en afstoffen, kunnen we weer schitteren als de 
persoon die we zijn. Het leven leiden dat we onszelf ooit beloofd 
hebben. En dan staat er werkelijk een groot aantal superhelden in 
de startblokken om de mensheid te redden van zichzelf.  

 

Dit boek is een handleiding in het vinden van deze inner 
superhero. Want hoewel iedereen het in zich heeft, is het niet 
altijd even eenvoudig om het te vinden. Niet omdat het zo 
ingewikkeld of vernieuwend is, maar juist omdat het zo voor de 
hand ligt. De voornaamste oproep van dit boek is om stil te staan 
en op te merken wat je al die jaren al in je hebt. Dat is je inner 
superpower. En het gaat verder! Wanneer je deze hebt 
herontdekt gaat het ook over wat kunt jij doen met deze gave! 
Door het om te zetten naar je inner superhero, zet je deze kracht 
in voor anderen. Want dit is geen zelfhulpboek, maar een help-
een-ander-boek. 
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Wat is een superheld? 
 

The ends you serve that are selfish will take you no further 
than yourself: but the ends you serve that are for all, in 
common, will take you into eternity.” – Marcus Garvey 

 

Als we praten over een superheld, waar hebben we het dan over? 
Het beste is te beginnen met de “officiële” omschrijving. 
Wikipedia geeft ons een mooie basis om op door te gaan: 

 

“Een superheld is een fictief karakter dat veel voorkomt in strips, films en 
tv-series. Het gaat dan om een held met superkrachten of andere 
bovenmenselijke eigenschappen. Bekende voorbeelden zijn Superman, Spider-
Man en Batman.” 

 

Deze superheld bezit over het algemeen: 

o Bovenmenselijke krachten en mogelijkheden. 

o Een sterke morele code. 

o Een speciale motivatie voor hun daden. 

o Een geheime identiteit. 

o Een kenmerkend kostuum.  

o Een onderliggend motief dat naam, kostuum en 
persoonlijke kenmerken van de superheld onderstreept. 
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o Een vast wapen, kenmerkend voor die superheld. 

o Een aartsvijand. 

o Een geheim hoofdkwartier of basis. 

o Een oorsprongsverhaal dat verklaart hoe de held in 
kwestie zijn/haar speciale gaven verkreeg. 

 
Wat de superheld zo universeel en aantrekkelijk maakt, is dat de 
avonturen en de eigenschappen van de held zijn gebaseerd op 
eeuwenoude verhalen waar wij als mensheid mee zijn 
grootgebracht. Het fenomeen superheld grijpt terug op de 
Griekse mythen en sagen, religieuze vertellingen en de sprookjes 
waarmee wij in slaap zijn gepraat. Stuk voor stuk zijn het 
verhalen over mensen zoals jij en ik die grote tegenslagen 
overwinnen. Verhalen over de strijd tussen goed en kwaad, over 
liefde en haat. In de loop van de tijd zijn deze verhalen aangedikt 
en tot bovenmenselijke proporties gegroeid. Elke superheld, elk 
superheldenverhaal is een uitvergroting van ons eigen leven. Het 
roept iets op over wat we heimelijk zelf zouden willen doen. 
Waarvan we hopen dat het ook in onszelf zit. 

 

Iedere superheld heeft een oorsprongsverhaal dat verklaart hoe 
de held in kwestie zijn of haar speciale gaven verkreeg. Dit is een 
pad wat elke superheld heeft afgelegd. Deze fasen zijn universeel 
en als zodanig direct herkenbaar, wat de metafoor van de 
superheld nog krachtiger maakt. Met Spider-man als voorbeeld 
zal ik hier deze fasen kort beschrijven. (bron The hero with a 
thousand faces, Joseph Campbell) 
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1: De roep naar avontuur.  

 

Een mens zit vol verlangen. Verlangen naar meer. Meer liefde, 
meer succes, meer geluk, meer erkenning. Deels komt dit uit 
jezelf, je hebt jezelf ooit iets beloofd over hoe je leven eruit zou 
moeten zien en wat je wilt doen of bereiken. Maar ook de wereld 
om je heen is een belangrijke factor. Je ziet mensen bijzondere 
dingen doen, of het nu gaat om de mensen die je bewondert of 
mensen om je heen. Iets in je zegt je dat je meer verdient. 

 

Bijvoorbeeld Peter Parker, Spider-man. Hij zit op de middelbare school en is 
anders dan zijn klasgenoten. Niet knap, iets te slim en erg verlegen. Hij wil  
meer bewonderd worden, hij wil het meisje dat hij leuk vindt aanspreken en 
daarmee samen verder gaan. Hij wil fotograaf worden en foto’s maken die 
gezien worden en op de voorpagina van de krant komen. Kortom, hij weet 
dat er meer in hem zit en verlangt ernaar dat te vinden. 

 

 2: Toch maar thuisblijven 

 

Iets houdt je tegen om op avontuur te gaan. Hier gaat het over 
dingen in jezelf. Gebrek aan zelfvertrouwen, angst om te falen, 
onzekerheid over wat kan gebeuren.  
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En over jouw buitenwereld. Er worden dingen van je verwacht, 
er zijn hokjes waar je in wordt gezet. Familie, school en carrière 
zetten onbewust of bewust een kader neer waarin je zou moeten 
bewegen. Je legt je neer bij je lot en het avontuur wordt iets voor 
je dromen. 

 

Peter Parker is onzeker en die onzekerheid wordt bevestigd door iedereen om 
hem heen. Zijn klasgenoten hebben hem in het hokje ‘niet populair’ geplaatst 
en eenmaal in een hokje is het moeilijk om eruit te komen. Zijn droomvrouw 
ziet hem niet staan en omdat hij niet uit een rijk gezin komt kan hij geen 
status kopen. Hij berust zich in zijn rol en blijft hopen op en dromen over 
een beter bestaan. 

 

3: De breuk  

 

De breuk is het moment dat het einde betekent van deze periode 
in je leven. Enkele vaste waarden over jou en je omgeving 
veranderen abrupt. Een breuk kan vele gezichten hebben maar 
betekent sowieso een schok in je systeem. Aan de ene kant staan 
negatieve breuken zoals ziekte, dood, ontslag, burnout of een 
relatiebreuk. Maar ook positieve breuken hebben dit effect. De 
geboorte van een kind, een persoonlijk inzicht, een nieuwe liefde 
of carrière. De breuk betekent dat je jezelf zal moeten aanpassen, 
dat het pad waar je op zit niet meer het juiste is. Je zult een keuze 
moeten maken en een nieuwe weg in slaan. 
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Peter werd gebeten door een radioactieve spin die deze breuk symboliseert. 
Hierdoor veranderde zijn fysieke en geestelijke gesteldheid. Alles wat hij 
kende werd anders en de eigenschappen die hij van nature in zich had werden 
versterkt.  

 

4: De berg over 

 

Dan komt de fase waarin veel helden in de dop toch weer 
terugkruipen in hun schulp. Je zal je namelijk moeten afscheiden 
van het leven dat je in eerste instantie had gevangen. Er is iets 
veranderd, maar dat betekent ook dat er veel onbekend is. 
Wanneer je dit nieuwe pad opgaat, deze nieuwe periode in je 
leven, weet je eenvoudigweg niet waar dat heen leidt, maar er is 
eigenlijk ook geen weg terug meer.  

 

De enige manier om verder te komen is experimenteren. Door 
met kleine experimenten te gaan oefenen ga je merken dat het 
klopt. Deze kleine stappen zijn van groot belang om vertrouwen 
te kweken om de berg te bedwingen. De berg ziet eruit als Mount 
Everest en alles in je zegt dat je simpelweg te weinig ervaring  
hebt om deze te beklimmen. In de praktijk is het hooguit een 
drempel, een drempel waar je eenvoudig overheen kunt en moet 
stappen. Dan moet je het wel als drempel kunnen zien. Op dit 
moment is er hulp nabij die je over deze drempel heen laat 
kijken. Een gebeurtenis, een persoon die je het laatste zetje geeft. 
Als dat niet lukt, is de kans groot dat je blijft zitten waar je zit. 
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Peter Parker ging oefenen met zijn kracht en leerde zo langzaam alle 
mogelijkheden. Maar hij bleef in zijn eigen leven. Hij zette zijn kracht 
eigenlijk in om alle misstanden in het leven dat hij kende recht te zetten. Hij 
bleef nog even aan de bekende kant van de drempel. Pas toen zijn oom 
overleed, de man die hem had opgevoed, werd het helder dat hij de drempel 
over moest. ‘Met grote kracht komt grote verantwoordelijkheid.’ waren de 
laatste woorden die zijn oom tegen hem had kunnen zeggen. Toen besefte hij 
dat het anders moest. 

 

5: Transformatie 

 

Het kwartje is gevallen en er is geen weg meer terug. In deze fase 
verdwijnt als het ware de persoon die je dacht te zijn en komt de 
held naar boven die je altijd al was. Hiervoor is een periode van 
retraite nodig om alles op een rijtje te zetten en helderheid te 
krijgen in je nieuwe rol. Een rol waarin niet jij het belangrijkste 
bent, maar de ander. De superheld krijgt vorm. Je wordt je 
werkelijk bewust van je kracht en hoe je deze moet gebruiken. 

 

Peter Parker wordt Spider-man. Hij beseft dat de krachten die hij heeft 
gekregen een geschenk zijn en dat hij verantwoordelijk is voor het juist 
inzetten ervan. Hij bepaalt zijn richting, hij geeft vorm aan zijn outfit en 
creëert zo een duidelijke scheiding tussen zichzelf en zijn alterego. Je ziet dat 
hij dan ook even verdwijnt uit zijn normale bestaan. Peter Parker is even 
niet thuis, Spider-man wordt geboren. 
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 6: Terugkeer 

 

Als hervonden held keer je weer terug op de plek waarvandaan je 
was vertrokken. Er is iets structureel veranderd. Je beseft dat je 
andere verantwoordelijkheden hebt. Je staat op, steekt je kop 
boven het maaiveld uit en gaat in het licht staan. Wanneer je in 
het licht staat maak je ook schaduw, er zullen er ook dingen niet 
goed gaan. Wanneer je in de schaduw staat maak je geen licht en 
gebeurt er dus ook niets goeds. Je weet dat het niet anders kan, 
dus je blijft in het licht en geeft zo anderen de ruimte om ook te 
stralen. 

 

Vanaf hier begint voor Spider-man het leven. Tot nu toe stond hij als het 
ware in dienst van Peter Parker, maar die rollen zijn omgedraaid. In Spider-
man vind Peter Parker zijn waarde. Hij kiest ervoor Spider-man te zijn die 
af en toe zijn Peter Parker pakje aan moet, in plaats van andersom. Hij 
weet zijn plek in de maatschappij.
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Iedereen heeft een superkracht 
 
Bill: As you know, l'm quite keen on comic books. Especially the ones about 
superheroes. I find the whole mythology surrounding superheroes fascinating. 
Take my favorite superhero, Superman. Not a great comic book. Not 
particularly well-drawn. But the mythology... The mythology is not only great, 
it's unique.  
The Bride: [who still has a needle in her leg] How long does this shit take to go 
into effect?  
Bill: About two minutes, just long enough for me to finish my point. Now, a 
staple of the superhero mythology is, there's the superhero and there's the 
alter ego. Batman is actually Bruce Wayne, Spider-Man is actually Peter Parker. 
When that character wakes up in the morning, he's Peter Parker. He has to put 
on a costume to become Spider-Man. And it is in that characteristic Superman 
stands alone. Superman didn't become Superman. Superman was born 
Superman. When Superman wakes up in the morning, he's Superman. His 
alter ego is Clark Kent. His outfit with the big red "S", that's the blanket he 
was wrapped in as a baby when the Kents found him. Those are his clothes. 
What Kent wears - the glasses, the business suit - that's the costume. That's 
the costume Superman wears to blend in with us. Clark Kent is how 
Superman views us. And what are the characteristics of Clark Kent. He's 
weak... he's unsure of himself... he's a coward. Clark Kent is Superman's 
critique on the whole human race.  

 

Bovenstaande quote komt uit de film Kill Bill van Quentin 
Tarantino. Een prachtige monoloog waarin wordt uitgelegd dat 
Superman eigenlijk de enige echte superheld is. Andere 
superhelden zoals Batman en Spider-man hebben iets externs 
nodig om ze superheld te maken. Geld en training, een beet van 
een radioactieve spin, ga zo maar door. Dan doen ze een 
superheldenoutfit aan en zijn ze superheld. En ja, ze doen als 
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superheld heel bijzondere dingen, maar in real life zijn ze niet zo 
bijzonder. Nee, neem dan Superman, die heeft al zijn krachten 
vanaf zijn geboorte. Hij gaat slapen als Superman en staat op als 
Superman. De outfit die hij moet aantrekken is het pak van een 
normale man, van Clark Kent, waardoor hij in de menigte kan 
opgaan. Hij moet zich "downsizen".  

 

Ik geloof dat we allemaal als Superman zijn, dat we een enorme 
kracht in ons hebben waar we mee geboren worden, mee opstaan 
en mee gaan slapen. Maar dat, zolang we dat niet beseffen, ook 
wij elke ochtend onze ‘Clark Kent outfit’ aantrekken en ons 
simpelweg downsizen door onze eigen gave niet te erkennen. 
Door ons aan te passen aan de wereld om ons heen en wat er van 
ons verwacht wordt, ontkennen we onze inner superhero.  

 

Ik denk dat dit maar eens afgelopen moet zijn. Het is tijd om op 
te staan als de superhero die we zijn. Laten we terug vinden en 
tonen wie we van nature zijn, zodat we dit kunnen inzetten om 
anderen te helpen. Alleen dan kunnen we de uitdagingen die ons 
momenteel te wachten staan aangaan en omzetten naar 
mogelijkheden, kansen en groei. 
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Ik, een superheld? 
 

It is amazing what you can accomplish if you do not care who 
gets the credit. - Harry S Truman 

 

Elk mens heeft van nature iets wat hij of zij heel goed kan. 
Datgene dat ons zo moeiteloos afgaat lijkt zo vanzelfsprekend, 
dat we al gauw vergeten hoe bijzonder het is. Sterker nog, het is 
die vaardigheid waarvan je denkt: “Ach wat stelt dat nou voor?” 
of “Ja, maar dat kan iedereen toch?’. Je onderkent deze 
eigenschap en richt je vooral op het aanleren van nieuwe dingen 
en talenten om aan de vraag te voldoen van de wereld om je 
heen. 

 

Gelukkig verdwijnt je natuurlijke vaardigheid niet.  Deze 
natuurlijke skill helpt je juist, vaak onbewust, door turbulente 
tijden heen. Wanneer je het zelf niet meer goed weet, zorgt deze 
ervoor dat je verder komt, zaken oplost. Deze vaardigheid is je 
inner superpower. Hoewel dat voor jou iets heel kleins en 
onbelangrijks lijkt, kan het voor iemand anders een vreselijk 
groot verschil maken.  
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Hoe kan het dat we deze superpower zo uit het oog verloren 
zijn? Laten we eens kijken naar 3 factoren die elkaar sterk 
beïnvloeden. Je inner superpower: 

 

 

 

 

 

 
      aangeboren skill 

 

      aangeleerde skill 

 

      buitenwereld 
 

fig 1: de muren om je inner superpower 
 
 
• staat te dichtbij (aangeboren skill): 

 

Iets dat recht voor je ligt wordt al gauw over het hoofd gezien. Op 
een of andere manier moeten we altijd op zoek. Naar je sleutels, je 
bril of een stuk papier dat de hele tijd al onder je neus lag. Dit geldt 
net zo voor niet materiele zaken als geluk, vertrouwen en je inner 
superpower. 

 

• wordt overschaduwd (aangeleerde skill): 
 

We zijn een groot deel van ons leven bezig met het leren van 
nieuwe dingen. Op school, in je relaties, op je werk. We steken veel 
tijd en moeite om ons aan te passen aan de wereld om ons heen. 
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Het is een studie naar de rol van Clark Kent die we onszelf hebben 
aangemeten. Waar we als skill mee geboren zijn, wordt onderkend 
en overschaduwd. 

 

• wordt ontkend (jouw buitenwereld): 
 

Met het aanmeten van een ‘Clark Kent identiteit’ pas je jezelf aan 
aan de wereld zoals je die om je heen ziet. Deze buitenwereld en 
hoe jij denkt dat deze over je denkt, wordt de leidende factor. Het 
lijkt de makkelijkste weg, die van de minste weerstand. Luisteren 
naar jezelf doe je steeds minder. Dit luisteren naar jezelf vergt 
kracht, lef en moed. Zou het kunnen dat dit juist de dingen zijn die 
de schepper, zie legende aan begin van het boek, diep van binnen 
in ons heeft gestopt? 

 

 Je aangeboren skill: 

 

Elk mens is uniek en komt op deze wereld met een pakket 
eigenschappen, talenten en krachten op maat. Dit is je 
aangeboren skill. Deze vaardigheid is nog heel flexibel en kijkt 
open de wereld in. Deze blik zie je terug in kinderen. Dit pakket 
eigenschappen is ons speelgoed en vanaf dag één gaan we ermee 
spelen, kijken wat voor moois we ervan kunnen maken. En de 
eerste jaren is dit geweldig. We zijn zo vrij als een vogeltje en 
geen combinatie van deze skills is ons vreemd. Dit is duidelijk te 
zien wanneer kinderen tekenen. Wanneer je vraagt wat die (voor 
jou) vlek is, kijken ze je zelfverzekerd aan een zeggen ‘dit is een 
auto’ of ‘een olifant’.  
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Uit deze skills wordt zo een eigen bouwwerk gemaakt, klaar om 
de wereld mee te veroveren. Wat je eigenlijk hebt gebouwd ben 
JIJ. Je hebt het pakket aan mogelijkheden omgebouwd naar je 
inner superpower, alleen besef je dat om dat moment nog niet.  

 

Wanneer je jezelf laat zien, zien mensen je niet zoals je jezelf hebt 
gebouwd. Ze zien de vlek en niet de olifant. Jouw bouwwerk is 
namelijk helemaal nieuw en nieuwe dingen zijn moeilijk te 
herkennen.  

 

Er ligt een verwachtingspatroon klaar en wanneer je hier niet aan 
voldoet is de kans groot dat mensen het enerzijds niet zullen 
begrijpen, maar ook hun best gaan doen om je toch in dat hokje 
te krijgen. ‘Dat kan niet’, ‘Dat hoort niet’, ‘Dat lukt je nooit’ en 
de favoriet ‘Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg’. Hoe 
vaak je het ook uitlegt, hoe vaak je het ook laat zien, het past 
eenvoudigweg niet in het beeld dat mensen van je hebben.  

 

 
Mijn aangeboren skill 

Als kind was ik altijd op zoek naar waarheid, eerlijkheid en echtheid in 
mensen, in situaties en misschien wel in de wereld. Ik zocht intuïtief de grond 
van waaruit mensen dingen zeggen en met welke intentie ze de dingen doen 
die ze doen. Men zegt vaak het één en leeft het ander. Of men zegt helemaal 
‘niets’ en laat zichzelf niet kennen. Ik filterde alles wat ik hoorde of juist 
niet hoorde en zag, net zolang tot ik tot de kern van dingen kwam. Dit 
bleek later mijn aangeboren skill: het durven zien en vinden van waarheid, 
kern en ziel in dingen en deze (h)erkennen. 
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Wanneer ik in verhalen terecht kwam die in mijn ogen niet klopten, niet echt 
aanvoelden, ging ik vragen stellen. Waarom? Wat bedoel je precies, Wat wil 
jij nou echt? Ik kwam erachter dat veel mensen niet antwoorden vanuit wie 
ze zijn, maar zeggen wat de omgeving van hen wil horen. De dooddoeners die 
ik meestal terugkreeg waren in de trant van ‘Dat is nu eenmaal zo’ of 
‘Bemoei je er niet mee’. Geregeld liep ik tegen een muur. Als zo weinig 
mensen hun waarheid laten zien, waarom zou ik dat dan wel doen? 
Blijkbaar gaat het daar niet om.  

 

Op een gegeven moment geef je het op, dan bouw je wat anders, 
iets dat ze wel (willen) zien. Je keert je oorspronkelijke bouwwerk 
de rug toe en bouwt er een grote muur omheen. Het gevoel dat 
je hieraan overhoudt is het gevoel dat je niet mag zijn. Niet mag 
zijn zoals je bent. Wat je voor jezelf had bedacht is verkeerd. Zo 
wordt deze grote kracht een grote angst. Want stel je eens voor 
dat men erachter kwam wat voor raar bouwwerk je van jezelf had 
gemaakt. Stel je voor dat ze je zien zoals je echt bent. Stel je voor 
dat je door de mand valt.  

 

Herken je hier iets in? Dan heb je al een goed inzicht in je inner 
superpower. Veel mensen zullen zich niet iets concreets 
herinneren, maar herkennen wel het gevoel dat ze ergens in hun 
opvoeding en groei iets zijn verloren. Een verbinding met het 
grote plaatje, de verbinding met zichzelf. Gelukkig blijft het 
oorspronkelijke bouwwerk wel bewaard. Deze skill helpt je, zoals 
gezegd, onbewust door het leven heen.  
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Onderdrukking van de aangeboren skill 

Uiteindelijk heb ik deze nieuwsgierigheid onderdrukt. Ik heb me aangepast 
aan ‘zoals het nu eenmaal was’. Net als velen was ik snel tevreden met een 
sociaal correct antwoord en gaf ze zelf ook. Later besefte ik dat dit voor mij 
een overgang betekende van leven naar overleven. Sinds die tijd ben ik alleen 
nog onbewust aan het zoeken geweest naar die echtheid bij mensen en in 
situaties. Het werd misschien meer een soort trappen tegen de gevestigde orde 
zonder dat het ‘gegrond’ was. Ondertussen deed ik heel erg mijn best te 
voldoen aan wat ik dacht dat van mij verwacht werd.  

 

 Je aangeleerde skill: 

 

Je aangeleerde skill is het verdedigingsmechanisme waarachter je 
jouw kracht verstopt. Dit is de vaardigheid waarvan veel mensen 
in eerste instantie denken dat het hun superpower is. Maar nee, 
het is slechts een reflectie ervan, een vertaling. Doordat je het 
idee had dat je met je inner superpower niet gezien mocht 
worden, heb je iets in het leven geroepen wat jezelf daarin 
beschermt. Het moest voldoen aan het plaatje voor de mensen 
om je heen. Deze aangeleerde skill bevat vaak wel elementen van 
je inner superpower, maar hebben dit vertaald naar iets minder 
krachtigs. Het is jouw versie van Clark Kent. 
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Deze skill levert eigenlijk altijd een strijd op in jezelf, het moet 
altijd beter. Je hebt iets hoog te houden, denk je. Je blijft er 
energie inpompen, die je uitput. Uiteindelijk levert het je niets op 
omdat je nooit kunt voldoen aan de maatstaven die van buitenaf 
komen. Het put je tenslotte uit en vraagt je af waarom je zo 
ongelukkig, energieloos en moe bent.  

  

Wat hierin vaak misgaat is dat je in deze aangeleerde skill blijft 
hangen, dat dit de basis wordt van je verdere groei. Dit ga je zien 
als je waarheid. En omdat je inner superpower in je onbewuste is 
blijven steken zet ook deze power zich in dienst van je 
aangeleerde skill. Zo overschaduwt dit je natuurlijke potentieel. 
Het is alsof Superman zijn pakje voorgoed heeft uitgedaan en 
werkelijk gelooft dat hij Clark Kent is. Dus een journalist in 
plaats van een superheld. 

 

 
Ontwikkeling van de aangeleerde skill 

De combinatie van nieuwsgierigheid en het zoeken naar de kern heb ik 
vertaald naar een leven waarin ik zoveel mogelijk mensen tegen zou komen, 
en mezelf in zoveel mogelijk situaties zou bevinden. Ik wilde achter de 
schermen kijken, van bedrijven, organisaties en mensen. Ik ging werken in de 
verkoop, in de buitendienst, dat voldeed aan deze wens. Ik heb in vele 
branches rondgekeken, onbewust nog steeds op zoek naar dat ware, een 
organisatie, een persoon die echt was. Ik vond het steeds maar niet, maar 
oppervlakkig gezien was dat niet erg. Ik kwam overal aan tafel en had 
immers een prachtige carrière. Het ging niet meer over  waarheid, eerlijkheid 
of echtheid maar om geld verdienen. Mijn aangeleerde skill was het verkopen 
van concepten, ideeën en producten zonder grond, zonder kern, zonder echte 
waarde. 
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 De buitenwereld: 

 

Doordat je jouw inner superpower hebt weggestopt onder je  
identiteit als Clark Kent, raak je ook de verbinding met jezelf 
kwijt. Was je eerst nog bewust van je inner superpower, nu is het 
een onbewuste kracht geworden die zich daarom nooit direct zal 
tonen. Je leeft van buiten en cirkelt om jezelf heen. In plaats van 
binnenuit naar buiten te leven en jouw uniekheid in de wereld te 
zetten. 

 

De term superheld heeft iets magisch, iets mensoverschrijdend. 
Het zijn verhalen over hele bijzondere mensen, bijzondere 
situaties. Het lijkt niet meer te gaan  over mensen zoals jij of ik. 
Neem moderne helden zoals Gandhi, Mandela, Moeder Theresa 
of bekende sporters en acteurs. Allemaal mensen die bijzondere 
dingen hebben gedaan en bereikt. Het lijkt alsof ze boven 
zichzelf zijn uitgegroeid waardoor anderen hen volgen, fan  
worden en er boeken en artikelen over schrijven. De meeste 
helden staan duidelijk op een voetstuk.  

Wanneer je het de helden zelf vraagt, zien ze zichzelf absoluut 
niet als held of als bijzonder wat ze doen. Ze doen gewoon hun 
ding en zijn er meer in de war van dat er zoiets groots van wordt 
gemaakt, dan dat ze zichzelf als zodanig promoten.  
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Rol van de buitenwereld 

Mijn Clark Kent outfit van verkoper was herkenbaar voor anderen. Met een 
auto van de zaak, leuk salaris en een huis werd ik gezien als succesvol en zo 
werd ik in mijn rol bevestigd. Dat ik me van binnen niet zo succesvol voelde, 
liet ik links liggen. In mij groeide het gevoel dat het niet klopte, dat het niet 
vanuit mij kwam, maar ik kon me niet voorstellen dat ik anders kon zijn. 
Ondertussen was ik jaloers op iedereen die gelukkig leek in wat hij of zij 
deed.  

Ik zie het nu als een strijd die ik met mezelf voerde. Voldoen aan de 
buitenwereld en mezelf hierbij onder laten sneeuwen. Maar af en toe traden er 
periodes van dooi in en wilde de aangeboren skill zich laten horen. Dan 
kwam ik in conflict met mezelf. Ik bleef maar ronddraaien tot ik zo duizelig 
was tot er iets knapte. Dit had bij mij de vorm van een burn-out. Dat was 
mijn breuk, mijn lichaam zei NEE. Ik leerde inzien dat dingen die 
ongegrond tot stand komen op een gegeven moment moeten instorten.. Het 
was tijd eens ‘waar’ naar mijzelf te kijken 
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Ontdek je inner superpower: 
 

"A human being is part of a whole, called by us the 
"Universe," a part limited in time and space. He experiences 
himself, his thoughts and feelings, as something separated 
from the rest--a kind of optical delusion of his consciousness. 
This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our 
personal desires and to affection for a few persons nearest us. 
Our task must be to free ourselves from this prison by 
widening our circles of compassion to embrace all living 
creatures and the whole of nature in its beauty." – Albert 
Einstein 

 

Gelukkig is je aangeboren skill, je inner superpower nog helemaal 
intact. We hadden al gezien dat het opgeborgen is ergens onder 
in je kast waar alle Clark Kent pakjes ook hangen. In dit 
hoofdstuk vind je een aantal oefeningen en vragen die je helpen 
je inner superpower te vinden en te benoemen. Hiermee kun je 
de planken afstoffen en uiteindelijk je oorspronkelijke outfit als 
superheld terug vinden.  
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De eerder genoemde beperkingen zullen ook in dezelfde 
volgorde moeten worden weggewerkt.  

 

1. Je gaat kijken naar jouw kwaliteiten, talenten en 
vaardigheden die klaarliggen om ingezet te worden. 

2. De aangeleerde skill kun je gebruiken om de aangeboren 
vaardigheid naar voren te laten komen 

3. Je realiseert je de wereld te benaderen vanuit jezelf in 
plaats van dat je jezelf benadert vanuit het gevestigde 
wereldbeeld. Dit levert namelijk een onuitputtelijk bron 
van kracht en energie.  

 

De vragen en oefeningen in dit boek helpen je bij de eerste stap. 
Door stil te staan bij de dingen die je normaal doet, sta je ook 
even stil bij waar die routine vandaan komt. Zonder dat je het 
door hebt, wordt je doen en laten namelijk nog steeds gestuurd 
door je inner superpower. Vergeet niet dat je jouw inner 
superpower al lang hebt verwaarloosd. Het kan dus wat moeite 
kosten om het naar boven te halen.  

 

Schrijf de antwoorden op.  

Door het op te schrijven maak je het concreet voor jezelf. Je 
maakt meteen een mooi overzicht waar je verderop in het boek 
weer wat aan hebt. 

 

Denk bij het beantwoorden niet te lang na, laat het 
antwoord gevoelsmatig komen  

Het gaat over jouw eerste ingeving. Een superpower waar we in 
dit kader allemaal mee zijn geboren is onze intuïtie. Vroeger was 
dat heel nuttig, toen we nog op de steppe woonden en er vele 
gevaren op de loer lagen. Overleven was vertrouwen op gevoel 
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van gevaar en kansen. Deze intuïtie zit nog steeds in ons systeem, 
maar we hebben het idee dat dit niet meer zo van belang is. 
Onbewust bepaalt het nog steeds een groot deel van ons 
handelen.  

 

Laat je helpen bij het beantwoorden van de vragen. 

Waar we het over hebben ligt vaak recht onder je neus en je kijkt  
er zelf al gauw overheen. Het kan moeilijk zijn om objectief naar 
jezelf te kijken. Vandaar dat het goed is om hulp te vragen. Het 
ontdekken van je inner superpower is iets wat je zelf moet doen,  
de bewuste input van anderen hierin meenemen, kan je echter 
enorm helpen.  

Met iemand anders de oefeningen doen werkt hierbij ook heel 
goed. In een gesprek kom je tot andere inzichten en door dingen 
uit te spreken krijgt het een andere lading dan wanneer je het 
alleen opschrijft. 

 

Hou er rekening mee dat je niet op zoek bent naar iets 
nieuws, maar over het herkennen van iets bekends.  

Je weet zelf wanneer je het hebt. Kom je iets tegen waarvan je 
denkt: ‘ja, dat is toch logisch, dat had ik je ook kunnen vertellen’, 
dan zit je op het goede pad. Blijf je echter hangen in iets dat 
nieuw aanvoelt, is dat misschien wel een leuk idee, maar niet de 
inner superpower waar we het hier over hebben.  
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Een programmeur zocht diepgang in zijn werk. De laatste tijd leek het 
alleen over bits, bytes en geld te gaan. Er zat meer in, dat wist hij. 

Zijn kracht zat dieper. Hij had de vaardigheid om niet alleen een geheel te 
visualiseren, maar ook uit welke onderdelen dat bestond. Zo kon hij het 
geheel uit elkaar halen en met die blokken een nieuw geheel maken. Een 
vertaling van de skill naar programmeerwerk was logisch. Maar deze 
vaardigheid kan meer. Hij gebruikt deze vaardigheid nu om organisaties te 
analyseren en zo de juiste netwerken bij elkaar te brengen. In zijn vrije tijd 
helpt hij startende ondernemers met het beter krijgen van hun 
businessplannen. Alles is terug te brengen naar de bouwstenen waar het uit is 
opgetrokken. Wanneer je deze bouwstenen kunt herschikken en verplaatsen 
is veel mogelijk.  

 

 
Een organisatieadviseur hield zich bezig met het in kaart brengen van de 
knelpunten binnen bedrijven. Na tien jaar had ze dit wel gezien en zocht een 
nieuwe uitdaging. 

Het bleek dat haar kracht zat in het zien van systemen. Ze zag hoe de 
verschillende onderdelen samen gingen en waar verbindingen ontbraken. Een 
kracht die ze onbewust al die jaren had ingezet in haar werk. Dit ging 
verder dan het analyseren van een bedrijf. Nu helpt ze als loopbaancoach 
mensen bij het vinden van hun droombaan. Door aan de ene kant te zien 
waar binnen een bedrijf het systeem knelt weet ze welk soort mens daar van 
waarde kan zijn. Aan de andere kant helpt ze haar klanten ook om hun 
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persoonlijke systeem te verbeteren, zodat ze op die functie ook werkelijk tot 
bloei komen. 

 

 
Na enkele jaren gewerkt te hebben in het onderwijs was ze gestart met een 
eigen bedrijf. En toen sloeg de twijfel toe. Wat wil ik nu echt?  

Ze bleek iemand te zijn die moest bewegen om te denken. Kaders, richting en 
stappenplannen beperkte haar in haar kracht en groei. Ze had ruimte nodig. 
Vanuit deze ruimte ontstond groei. Deze kaders had ze zich wel aangeleerd 
in haar werk voor de klas en binnen haar eigen bedrijf. Maar wanneer je 
jezelf niet kunt ontwikkelen binnen die grenzen, hoe kan je andere mensen 
zich laten ontwikkelen binnen diezelfde grenzen? Het was tijd de controle te 
laten schieten, te gaan in vertrouwen. Daarin functioneerde zelf het beste en 
door anderen deze ruimte te geven was ze ook een bron aan vertrouwen 
waarop mensen konden terugvallen. 
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Vragen 

Wat is het eerste dat in je opkwam? 

 

Waarschijnlijk had je toen je dit boek in je handen kreeg meteen 
al een idee van wat jouw inner superpower was. Als het goed is 
heb je hier aan het begin van dit boek al op geantwoord of over 
nagedacht. Het kan zijn dat al snel je aangeleerde skill naar boven 
kwam als inner superpower. Daar heb je namelijk heel hard voor 
moeten werken, dat laat je niet zomaar schieten. Maar wat was 
die eerste ingeving? Zonder te denken wat anderen hierover 
zouden zeggen, zonder het meteen voor jezelf te bagatelliseren.  

 

Tip: Ga een stap verder. Denk je bijvoorbeeld dat je inner superpower 
Verbinden is, onderzoek dan op welke basis je deze verbindingen legt.  

 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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Waar wordt je heel blij van? 

 

Wanneer je vreugde, gemak en plezier voelt in waar je mee bezig 
bent of wat je beleeft, ben je het dichtste bij je inner superpower. 
Dit zijn activiteiten waar je zo mee bezig kunt zijn dat je het 
besef van tijd en ruimte vergeet. Zoals je ook als kind vol 
overgave aan het spelen was met dat pakket aan mogelijkheden. 
Genieten is een groot onderdeel van superhero zijn. Je inner 
superpower is een kracht die je heel eenvoudig afgaat. We zijn zo 
gewend dat je pas iets verdient of van waarde bent wanneer je er 
hard voor werkt, dat je vergeet dat je de dingen die je echt heel 
leuk vindt ook echt goed doet. 

 

Tip: Waarom word je blij? Heb je een hobby of passie waar je veel tijd in 
steekt of wil steken? Zoals voorbeeld schilderen. Gaat het daarbij om het 
creëren, over het jezelf verliezen in het schilderen of het laten zien van 
schoonheid?  

 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................
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.................................................................................................................... 
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 Wat is je grootste angst? 

 

Je grootste angst en je grootste kracht liggen dicht bij elkaar. 
Wanneer je deze angst kunt identificeren krijg je ook een goed 
beeld van de kracht die erachter zit. 

Wat is het ergste wat je kan gebeuren? Over welke gedachte lig je 
nachten wakker? Angsten die veel voorkomen gaan over door de 
mand vallen, jezelf niet hebben laten zien, jezelf niet kunnen 
zien, falen.  

 

Tip: Zoals al eerder aangegeven ligt bij het verliezen van je inner superpower 
vaak bewust of onbewust veel verdriet. Je hebt toen als het ware afscheid 
genomen van jezelf, van hoe je echt was. Heeft je angst hiermee te maken? 

 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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....................................................................................................................
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 Wat is je grootste wens? 

 

Waar droom je over, wat is een fantasie die je al tijden bij je 
draagt? Stel je nu eens voor dat alles kan. Je hebt de beschikking 
over alle middelen, kennis en hulp die je nodig hebt om het te 
realiseren. Wat zou je dan willen doen, zijn, beleven, ervaren? 

 

Tip: Waarom is het een droom en geen realiteit? Wat houdt je tegen?  

 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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....................................................................................................................
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Wat maakt je kwaad? 

 

Elke mens heeft een aan/uit knop. Bij de een is deze wat groter 
dan bij de ander, weer anderen hebben er meer. Een feit is, 
wanneer je die knop aanzet, dan barst de bom, dan wordt je echt 
kwaad. Er kan iets gebeuren, gezegd of gedaan worden waardoor 
je jezelf verliest in kwaadheid. Heb jij zo’n knop, heb je er een of 
meer en is hij groot of klein? Nog belangrijker, waarmee wordt 
hij aangezet? 

 

Tip: denk eens terug aan de momenten dat je ontplofte. Wat veroorzaakte 
dat en zit daar een lijn in? Iets waar je echt kwaad over kunt worden heeft 
ook te maken met de onderliggende motivatie voor je inner superheroschap.  

 

....................................................................................................................
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.................................................................................................................... 



 

   43 

Wat heb je nog nooit aan iemand verteld? 

 

Heb je een geheim, iets dat niemand van je weet? Een geheim dat 
je hier liever niet wilt opschrijven omdat je bang bent dat het 
openbaar wordt. In geheimen is veel waarheid te vinden. 
Waarheid over waarom je de dingen doet die je doet of juist niet 
doet. Je hoeft het ook niet op te schrijven, denk er alleen eens 
over na, wat is je grootste geheim en waarom moet dit geheim 
blijven? 

 

Tip: Geheimen zijn menselijk, maar kosten ook veel energie om geheim te 
houden. Heb je er wel eens aan gedacht om het uit te spreken? Het kan best 
zijn dat dit zoveel ruimte in jezelf geeft dat je inner superhero als vanzelf 
boven komt drijven.  

 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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....................................................................................................................
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Waar bellen mensen je voor? 

 

Een eenvoudige manier om erachter te komen wat je goed kunt, 
is om na te gaan wat anderen aan je vragen. En wat jij aan 
anderen vraagt. Je kent het zelf wel wanneer je ergens in vast 
loopt of wanneer je hulp nodig hebt. Er komt iemand in je op die 
je daar mee zou kunnen helpen. Iemand die dit zonder moeite 
kan doen en met wie je er op dit moment erover zou willen 
praten. Je spreekt de ander dan aan op zijn of haar inner 
superpower. En andersom is dat ook zo. 

 

Tip: Waar help je mensen graag mee, waarvoor mogen mensen je altijd 
bellen? Belt iemand je voor je aangeleerde skill, dan voelt dat vaak als een 
inbreuk op je (vrije) tijd. Gaat het over je aangeboren skill, dan kan je alles 
laten vallen en jezelf inzetten. 
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 Wat is je favoriete superheld? 

 

Waarschijnlijk ken je wel een paar superhelden. Door tv, film en 
stripverhalen zijn de meeste opgenomen in onze cultuur. Zoals 
gezegd tellen andere superhelden ook; Griekse goden, bijbelse 
karakters of sprookjesfiguren. Welke spreekt je het meeste aan, 
wat is je favoriet?  

 

Tip: Waarom spreekt deze je zo aan? Is het iets waar je zelf meer van wilt 
hebben of is het iets wat je bij jezelf herkent? 
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 Wie bewonder je en waarom? 

 

Helden komen niet alleen in boeken en verhalen voor. Er is vaak 
iemand in je omgeving, geschiedenis of maatschappij waar je 
tegenop kijkt of die je bewondert. Over wat hij/zij bereikt, over 
waar hij/zij voor staat, over hoe hij/zij met anderen of met jou 
omgaat. Wie zijn dat en wat spreekt je daarin zo aan? Als je hun 
superpower zou moeten omschrijven wat is dat dan? Wat zou 
zijn of haar superheldennaam zijn? 

 

Tip: Stel je voor dat je met deze helden een bakje koffie zou kunnen doen, 
wat zou je dan willen vragen? 
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   47 

 Waar ben je echt heel goed in? 

 

Bescheidenheid is iets moois. Het kan ons ook tegenhouden in 
onze ontwikkeling. Wanneer je nu je bescheidenheid eens even 
aan de kant zou leggen, waarvan kan je dan oprecht zeggen dat je 
er heel goed in bent. Beperk jezelf niet in te denken over werk, 
relatie, je aangeleerde skill, wat kan je gewoon goed? 

 

Tip: Heb je ruimte in je dagelijkse leven om deze kwaliteit in te zetten? Zo 
niet, zoek hier eens een plek voor. Wanneer je meer oefent en tijd steekt in je 
talent zal het groeien en geeft dit vertrouwen.  
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 Wat wil je nog leren? 

 

Iets leren moet tegenwoordig nut hebben. Om op je werk 
vooruit te komen volg je cursussen en workshops. Om je op 
vakantie beter te redden leer je een nieuwe taal. En om aan jezelf 
te werken doe je cursussen en trainingen. Zijn er nog dingen die 
je wilt leren die geen functie hebben? Dingen die je gewoon zou 
willen kunnen? 

 

Tip: Leer bijvoorbeeld jongleren, chinees, parachute springen, breakdance, een 
perfecte cappuccino maken, breien.... 
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 Wat doe je wanneer iets mee- of tegenzit? 

 

Soms zit het mee, soms zit het tegen. We hebben allemaal onze 
manieren om met tegenslag of met meevallers om te gaan. Trek 
je jezelf terug, of ga je juist naar buiten? Word je emotioneel of 
blijf je kalm. Dit soort reacties zijn niet aangeleerd maar 
instinctief en zeggen veel over je oorspronkelijke bouwwerk.  

 

Tip: Denk ook eens na wat het betekent wanneer iets tegen zit of meevalt. 
Gaat dat over verwachtingen die je hebt gesteld, een oordeel wat je klaar hebt 
of dat je ergens in slaagt. Een gezegde in deze context is: Het gaat nooit fout, 
hooguit anders dan verwacht. 
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Oefeningen 

 Welk dier ben je? 

 

Welk dier zou je het liefste willen zijn? Welke eigenschappen 
spreken je in dat dier zo aan? 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

....................................................................................................................  

 

Stel je voor dat je eerste keuze niet mogelijk is, wat voor dier zou 
je dan willen zijn en waarom? 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

....................................................................................................................  
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Wanneer ook dat niet zou kunnen, wat is je derde keuze en wat 
spreekt je in dit dier zo aan? 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

....................................................................................................................  

 

Wat zegt dit over je inner superpower?  

Je eerste keuze is waar je naar streeft. Dit heeft te maken met de 
eerder genoemde aangeleerde skill. Dit is hetgeen waar je heel 
veel tijd insteekt, maar wat altijd een streven blijft, nooit een 
realiteit. 

Je tweede keuze is zoals anderen je zien. Dit is het effect van de 
buitenwereld op je handelen en hoe je naar jezelf kijkt.  

Je derde keuze is zoals je bent. Dit gaat over je aangeboren skill, 
de kwaliteiten die je in je draagt. Dit gaat over je inner 
superpower. 
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 Het superhero logboek 

  

Voor deze oefening heb je wat meer tijd nodig. Een goede 
manier om inzicht te krijgen in je inner superpower is het 
bijhouden van een logboek. Met dit logboek maak je een 
overzicht van je dagelijkse gang van zaken en koppel je deze aan 
een hoe je jezelf voelde tijdens deze activiteiten. Met dit logboek 
ga je op zoek naar de zaken die je plezier geven. Plezier is een 
groot onderdeel van leven vanuit je inner superpower. 

 

 

         Actie                Gevoel 

         Doen                    Zijn 

 

 

 

Hoe maak je zo’n logboek? Dit kan met een gewoon schrift. Op 
de pagina’s aan de linkerkant hou je een daadwerkelijk logboek 
bij. Hierbij gaat het om de feiten, wat je hebt gedaan.  
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Op de pagina’s aan de rechterkant hou je bij wat voor gevoel je 
bij deze activiteiten had. Deze gevoelens geef je een cijfer van 1 
tot 3.  

o 1 staat voor slecht 

o 2 voor gemiddeld  

o 3 voor goed 

Geef jezelf een week of twee om dit logboek bij te houden. Bij 
welke activiteiten heb je een 3 opgeschreven? Overal waar een 3 
staat heb je met plezier gedaan. Die activiteiten leiden je naar je 
inner superpower. Wat je met plezier doet kost je geen moeite en 
zal uitmonden op succes. 
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 Vaardighedenanalyse 

 

Hieronder staat een overzicht van de eigenschappen van 
superhelden. (bron: wikipedia). Welke eigenscha bevalt je en 
welke minder? Springt er eentje uit? 

 
Superman archetype: in deze categorie horen superhelden die 
zijn gebaseerd op superman. Helden met dezelfde 
superkrachten als hij (ijsadem, laserogen, vliegen, enorme 
kracht en uithoudingsvermogen) 

Martial Artist: de categorie van superhelden wiens 
vaardigheden meer menselijk dan bovenmenselijk zijn. Deze 
helden hebben geen of bijna geen superkrachten, maar zijn 
enorm atletisch en getraind, zoals Batman en Daredevil. 

Brick/Tank: een karakter met bovenmenselijke spierkracht en 
uithoudingsvermogen, vaak overdreven groot en zwaar 
gespierd zoals Hulk, Juggernaut en Thing. 

Blaster: een held wiens voornaamste kracht een aanval van een 
afstand is zoals een energiestraal (voorbeeld: Cyclops en 
Starfire).  

Elementalist: een held die bepaalde natuurelementen of andere 
natuurkrachten beheerst zoals Storm. 

Mage: een held die bedreven is in het gebruik van magie of het 
bovennatuurlijke zoals Dr. Strange. 

Marksman: een held die projectiel wapens zoals een 
vuurwapen of een pijl en boog gebruikt. Ook werpmessen 
horen bij de wapens in deze categorie. Voorbeelden zijn 
Punisher, Green Arrow en Hawkeye. 

Gadgeteer: een held die gebruik maakt van speciale gadgets en 
apparatuur die hem superkrachten geven.  
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Armored Hero: een superheld wiens krachten afkomstig zijn 
van een speciaal pantser of kostuum. Voorbeeld: Iron Man. 

Speedster: Een held die beschikt over bovenmenselijke 
snelheid en reflexen. Voorbeelden zijn Flash en Quicksilver. 

Mentalist: een held die beschikt over psychische of tele-
kinetische krachten. Voorbeelden zijn Professor X en Jean 
Grey. 

Shapeshifter: een held die zijn/haar eigen lichaam kan 
manipuleren en daardoor veel verschillende vormen kan 
aannemen. Voorbeelden zijn Mr. Fantastic en Mystique.  

Size changer: Dit zijn helden die de omvang van hun lichaam 
kunnen aanpassen naar enorm formaat, of juist zeer klein 
formaat. Voorbeelden zijn Henry Pym en Colossal Boy. 

 

Wanneer je alle positieve eigenschappen in een persoon zou 
zetten, wat voor held is dit en hoe verhoudt deze zich met jou?  

 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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 In drie woorden.  

 

Beantwoord de volgende vragen met 3 steekwoorden. En laat  
anderen deze vragen ook voor je beantwoorden.  

 

Wat ben ik voor persoon?  

- 

- 

- 

 

 

Waarom ben ik leuk?  

- 

- 

- 

 

 

Wat kan ik goed?  

- 

- 

- 
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Wat kan ik niet zo goed? 

- 

- 

- 

 

 

Hoe ben ik voor anderen?  

- 

- 

- 

 

 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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MIJN INNER SUPERPOWER IS: 

 
Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a 
man's character, give him power. - Abraham Lincoln 

 

Je hebt nu stilgestaan bij diverse zaken waar je niet zo vaak bij 
stilstaat. Kijk naar de rode draad in jouw antwoorden. Wat komt 
bij de meeste antwoorden terug? Wat voelt goed, herkenbaar? 
Voel hoe je langzaam in een warme jas glijdt die van jou zo jou 
maakt. Hierdoor kom je uit bij jouw inner superpower. 

 

Je zit goed als je uitkomt op: ja dat wist ik eigenlijk wel. Je inner 
superpower betreft vaak iets weinig spectaculairs want het is niet 
nieuw! Wel krachtig en waar. Blijf eerlijk, maak jezelf niet iets wijs 
door jezelf een eigenschap toe te dichten die je graag zou willen 
hebben. 

 

Zeg het hardop, schrijf het op.  
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Mijn inner superpower is : 

 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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Van inner superpower naar inner 
superhero 
 

"The pursuit of truth and beauty is a sphere of activity in 
which we are permitted to remain children all our lives." – 
Albert Einstein 

 

Nu gaan we de volgende beperking te lijf. Vanaf het moment dat 
je jezelf ging zien als ‘Clark Kent’, heeft je inner superpower zich 
namelijk in dienst gesteld van het masker naar buiten, je 
aangeleerde skill. Ons gevoel is overgenomen door onze ratio. 
We gaan zaken logisch bekijken en beargumenteren en raken het 
contact met onze intuïtie en onze inner superpower kwijt. Je 
voelt wel aan dat ‘iets’ wel of niet klopt, maar de beslissing wordt 
genomen op basis van een gedegen afweging. Achteraf bleek dat 
gevoel, dat ‘iets’ toch gelijk te hebben, maar dan is het kwaad al 
geschied. 
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Tijd om je inner superpower te verankeren in je systeem. Door je 
inner superpower om te zetten naar een inner superhero maak je 
het concreet. Het ‘iets’ is dan niet alleen een idee of gevoel, maar 
een zekerheid waar je op terug kunt vallen en waar vanuit je kunt 
bewegen. Je brengt je inner superpower naar buiten. 

 

De beste manier om een idee, een gevoel, te laten landen, is om 
het te verbeelden. Door het te koppelen met tekst, beeld en 
geluid geef je het vorm en blijft het vastzitten in je hersenen, in je 
hart. Zo wordt je inner superhero daadwerkelijk in het leven te 
roepen. Hoe doen we dat?  

 

Het gaat daarbij om de creatie van drie zaken: 

 

1. je naam 
2. je logo 
3. je outfit 

 

Het is niet de bedoeling dat je zo meteen in je spandex pakje naar 
buiten stapt (al mag dat wel), het is bedoeld als een visualisatie 
voor jezelf. Jezelf als superheld neerzetten geeft je de kracht om 
het daadwerkelijk te zijn. Hoe vaker je hiermee kunt spelen, hoe 
meer vertrouwen je krijgt in je inner superpower en hoe beter je 
kunt bijdragen als inner superhero.  
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Een superhero is een personage. Superman, Batman, 
Wonderwoman, Captain Planet, personages met namen die 
weergeven waar hun kracht zich op richt. Wanneer je de 
eigenschap die je in het vorige hoofdstuk hebt gevonden zou 
samenvatten, wat voor karakter komt er dan uit? Vat het eerst  
eens eenvoudig samen. De ‘kan zich goed aanpassen-man’, of de 
‘ik kan goed luisteren vrouw’. Niet te moeilijk. Noem je inner 
superpower en zet er dan ‘man’ of ‘vrouw’ achter. Dit geeft al 
een goed beeld. En het geeft ook een gevoel of je op de goede 
weg zit. Klopt die karakterisering bij je gevoel. Zo niet, speel met 
andere woorden, net zolang je het idee hebt, ja, dat herken ik. 

 

Wees eerlijk, een superheld met de naam ‘kan zich goed 
aanpassen-man’ is niet echt sexy, dat komt zeker niet in een 
krantenkop te staan of wordt ook niet als item in het nieuws 
genoemd. Nee, superhelden hebben supernamen, Krachtig, sexy, 
stoer.  

 

Hoe kom je van een eigenschap naar een goede naam? Het beste 
is de tijd nemen om te brainstormen. Kan je de eigenschap 
vertalen in een woord? Is een vertaling in het Engels een goede 
manier om het concreter te krijgen? Is er een symboliek die je 
aanspreekt en die past bij je gevonden inner superpower? 
Vergelijk ‘kan zich goed aanpassen-man’ nu eens met Bender, of 
Captain Flexible. Die namen klinken veel beter. Dit is de laatste 
stap in het vinden van je superhelden naam. Maak het groots 
sexy, uniek en eigen. 
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Een consultant adviseerde directeuren en raden van bestuur over de te volgen 
strategische visie. Dit werk verzandde echter steeds meer in politieke spelletjes 
en hij raakte zijn plezier erin kwijt. Zijn plezier zat hem in het feit dat hij 
een echte selfmade man was, onafhankelijk. Dat hij in de kringen waarin hij 
zich bevond altijd zichzelf kon zijn en lol kon maken. Dit plezier maakte 
hem succesvol, hij zei en deed dingen die buiten het kader vielen en de boel 
opschudde. Zijn kracht was het kunnen spelen van de clown en dat lukte 
hem niet meer. Totdat hij dit een naam gaf, een inner superhero naam. Via 
Clowneske Coach kwam de KaderKraker, maar die namen waren voor hem 
te gemaakt, te bedacht. Hij werd The Juggle r . The Juggler neemt alle 
informatie en verwachtingen die hij krijgt en jongleert er net zolang mee tot de 
kaders wegvallen en mensen weer open met elkaar communiceren. 

 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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Met alleen een naam kom je er niet als inner superhero. Kijk eens 
naar de bekende superhelden. Ze hebben allemaal een logo. Voor 
op hun borst, cape of gadgets. Het ontwerp van een goed logo is 
een onmisbare tweede stap in het neerzetten van jezelf als 
superheld. Dit logo kun je gebruiken als visualisatie wanneer je 
jouw kracht nodig hebt. Net zoals de projectie van het 
batmanlogo Batman opriep in Bruce Wayne, kan het opschrijven 
van je logo de superheld in jou oproepen. 

 

Hoe maak je van je naam een logo? Denk bijvoorbeeld aan het 
gebruiken van initialen zoals de S van Superman of de Z van 
Zorro. Ook een abstracte weergave zoals de vleermuis van 
Batman is een mogelijkheid, of werken met een specifiek item 
zoals de hamer van Thor. Belangrijk is dat het bij jou past en dat 
het je superheld goed weergeeft. Neem dus de tijd om op het 
juiste logo uit te komen. Zoek naar voorbeelden, schets een paar 
opties, net zolang dat het klopt. Je mag het altijd nog aanpassen 
of finetunen. Er zijn eigenlijk geen regels, zolang het maar bij je 
past en te gebruiken is in je outfit of uitingen.  
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De SoulSearcher zoekt, vindt en toont waarheid. In mensen, situaties en 
misschien wel de wereld. Ideeën gingen van vrouwe justitie, die te oordelend 
was via een boog naar een pijl. Een wapen past alleen niet bij het gevoel. 

  
Daarna kwam het beeld van een target omhoog, dat was al beter. 

  
 

Maar de waarheid is niet een vast punt. Het gaat om de ruimte om de kern. 
Uiteindelijk is hier een eigen versie van gemaakt, in rood en wit. Wit voor de 
soul, rood voor de searcher. 

 

 

 

 

 

fig 2: logo Soulsearcher 
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Jouw logo: 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 
ruimte om te schetsen:
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 Je outfit: 

 

Je inner superhero moet duidelijk herkenbaar zijn als superheld. 
Een passende outfit is daarom de laatste belangrijke stap naar 
superheldenschap. Dit benadrukt welke inner superpower je 
hebt. Waar Batman bijvoorbeeld de vleermuis als thema heeft, zal 
je ook een outfit moeten samenstellen die staat voor wat je bent.  

 

Hier zijn een paar richtlijnen voor. Het gaat voornamelijk over de 
kleurstelling. Superhelden vallen op, dus kies voor felle kleuren. 
Ik ben nog nooit een beige superheld tegen gekomen. Verder 
gaat een superheld meer voor knallen dan voor stijl. Sterker nog, 
knallen is zijn stijl. Contrast is dus beter dan op elkaar af 
gestemde kleuren, hoe stylisch dat ook is. Zoek het dus in de 
contrasterende kleuren. 

 

Wat daarnaast in het ontwerp naar voren komt is het gebruik van 
cape, handschoenen en laarzen. Een keuze hierin gaat deels over 
stijl, maar ook over functionaliteit. Neem hieronder de ruimte 
om te schetsen hoe het eruit kan zien. 

 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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fig 3: mannelijke superheld 
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fig 4: vrouwelijke superheld 
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Gadgets: 

 

Optioneel kan je nadenken over accessoires. De meeste 
superhelden hebben wat extra’s. Een cool voertuig, een sidekick, 
mooie gadgets. Wat heb je nodig om je taken als superheld beter 
uit te voeren? Wat heeft een boost nodig, waar onderscheid je 
jezelf mee? Gadgets zijn puur functioneel bij superhelden en niet 
gericht op stijl of uiterlijk vertoon. Met de juiste gadgets kan je 
jouw inner superpower extra benadrukken. Dagelijkse items 
kunnen sterke gadgets zijn die zo als brug dienen naar het 
inzetten van je inner superpower.  

 

Themesong: 

 

Een laatste mogelijkheid die ik hierbij wil aangeven is een eigen 
themesong. Muziek is een ultieme manier om een gevoel aan een 
moment te koppelen. Net zoals de superheden in de tv-series en 
films een eigen tune hebben kan je jezelf ook een themesong 
geven. Een lied wat je herinnert aan jou als inner superhero wat 
je kunt draaien wanneer je inner superhero nodig is. 

 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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Beknopt handboek voor superhelden 
 

Ten people who speak make more noise than ten thousand 
who are silent. - Napoleon 

 

Je bent nu een inner superhero, je weet je inner superpower, je 
hebt een naam, logo en outfit. Nu nog een paar richtlijnen waar 
een superheld zich aan zou moeten houden. Deze stap naar inner 
superheldenschap richt zich op de laatste blokkade; Het betreden 
van de buitenwereld vanuit jezelf in plaats van jezelf te laten zien 
door de ogen van de buitenwereld. Dit zijn geen regels als zijnde 
een wetboek, maar eigenschappen die jou onderscheidt van non-
superhelden. Oftewel: Wat maakt van een inner superhero een 
echte superheld?  

 
Superhelden zetten hun superpower alleen in voor anderen. 
 

Superhelden strijden voor het goede, geven hun krachten aan 
degenen die het nodig hebben. Zo dragen ze actief bij aan het 
verbeteren van het geheel, de stad, de maatschappij, de wereld. 
Ze gebruiken hun krachten vanuit zichzelf, niet voor zichzelf. 
Superhelden komen in strijd met hun geweten wanneer ze hun 
superkracht voor zichzelf inzetten. Dat werkt tegen ze. Want, 
zoals gezegd, wanneer je een superpower hebt geeft dat ook 
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superverantwoordelijkheid. De waarde van je kracht is het groots 
wanneer het anderen dient.  

 
Superheldenschap en ego gaan niet samen. 
 

Superhelden hoeven zichzelf niet de hele dag met anderen te 
vergelijken. Ze zijn niet bezig met dat hun kracht beter of 
waardevoller is dan die van de ander. Dat ze een mooier pakje 
hebben, een leukere sidekick, betere gadgets, meer 
krantenkoppen, grotere reddingsacties. Dat is niet nodig. 
Superhelden weten dat ze een superpower hebben, weten dat het 
hun unieke en ware superpower is en geloven daardoor in 
zichzelf. Wanneer je beloning of erkenning wilt voor je acties, 
weet je dat ego om de hoek komt kijken. Dat is het teken dat je 
afdrijft van je inner superhero. 

 

Superhelden (h)erkennen de superpower van andere 
superhelden.  
 

Als superheld ken je de kracht die je in je hebt en weet je deze in 
te zetten waar nodig. Je weet waar je kracht tekort schiet en 
wanneer andere kracht nodig is. Dit merk je wanneer je handelen 
meer moeite gaat kosten. Superhelden erkennen daarin de kracht 
van de ander. Ze weten dat samenwerken beter werkt dan alles in 
je eentje willen doen. De ene superheld kan bij voorbeeld het 
weer regelen en de andere kan onzichtbaar worden. De ene 
kracht werkt in sommige gevallen simpelweg beter dan de 
andere. Superhelden zoeken daarvoor zonder gene of gevoel van 
falen een superhero om mee samen te werken.  
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Superhelden zijn ook maar mensen 
 

Superhelden zijn juist menselijk. Ze zijn verliefd, verdrietig, 
onzeker. Het ene moment staan ze tussen een juichende massa 
omdat ze een geweldige daad hebben gedaan, de volgende dag is 
niets goed wat ze doen, want ze waren te laat of hadden niet de 
juiste power die nodig was. De kracht die ze hebben maakt waar 
ze hier voor zijn en dat beseffen ze. Ze mijmeren niet over wat 
ze niet zijn. Ik zie het al voor me, Batman die zegt: ‘Eigenlijk zou 
ik wel onzichtbare man willen zijn, want die heeft een veel 
mooier leven dan ik.’ Nee, je superpower is je gave, het cadeautje 
dat je hebt gekregen. Dat maakt wie je bent. Aan jou om te zijn 
wie je kunt zijn. 

 

Superhelden en hun aartsvijand  

 

Zoals in de comics heeft ook elke superheld zijn aartsvijand. Een 
superschurk die aan de kant van het slechte vecht en daarin alles 
op alles zet om de superheld tegen te werken en te verslaan.  

In het geval een inner superhero komt dit niet in de vorm van 
een extern persoon die je moet overwinnen. Je nemesis ben je 
namelijk zelf. Het betreffen de eerder genoemde wachters, die je 
tegenhouden op jezelf te vertrouwen. Het altijd aanwezige ego 
dat onstilbare honger heeft en de andere eigenschappen die je 
jezelf van buitenaf hebt opgelegd. Je aartsvijand is de Clark Kent 
die je van jezelf kunt maken.  

 

Superhelden en hun kryptonite 

 

Kryptonite is de stof die Superman zijn krachten ontneemt. Het 
is zijn zwakke plek. In het Superman verhaal is het de stof die 
ontstond toen de planeet van Superman ontplofte en die in de 
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slipstream van zijn ruimtecapsule met hem meevloog naar de 
aarde. Het is juist een stuk van de plek waar hij vandaan kwam 
dat hem kan vernietigen. We hebben eerder gezien dat je grootste 
kracht en je grootste angst dicht bij elkaar liggen. Je hebt jouw 
kracht ontdekt door je angst onder ogen te zien, je kan je kracht 
weer verstoppen door weer in je angst te gaan geloven. 

 

Superhelden hebben een speciale motivatie voor hun daden  

 

Superhelden zijn bereid het eigen leven op het spel te zetten om 
anderen te beschermen zonder er iets voor terug te verwachten. 
Als superheld weet je dat het niet anders kan. Heb je eenmaal aan 
je inner superpower geroken, dan wil en kan je niet anders meer. 
Dit is wat je motiveert en dat is nodig, omdat superheld zijn 
betekent dat je veelal tegen de stroom in gaat. Je kiest ervoor je 
inner superpower te “leven” dat betekent dat de buitenwereld je 
misschien niet altijd kan volgen, ze zien niet direct jouw unieke 
patroon. Dat komt vaak later als het resultaat uiteindelijk 
onverwacht mooi blijkt. 

 

Je moet doen wat anderen niet doen, gaan waar anderen niet 
gaan. Dat lijkt misschien niet altijd even makkelijk, maar je weet 
uit ervaring dat niet luisteren naar je inner superpower simpelweg 
geen alternatief is. Met de stroom meegaan botste continu pijnlijk 
met je eigen levensstroom. Daar ben je geweest, het kost alleen 
maar moeite en geeft geen energie en langdurige bevrediging. 
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The league of Inner Superheroes 
 

The ultimate measure of a man is not where he stands in 
moments of comfort, but where he stands at times of 
challenge and controversy. - Martin Luther King Jr 

 

Het zijn van een inner superhero is niet iets om licht op te vatten. 
Je bent je bewust van een enorme kracht en potentieel en kunt 
daarom niet meer de boel de boel laten en iedereen aan zijn of 
haar lot overlaten. Dit is het belangrijkste: 

 

 
fig 5: quote uit Spider-Man 
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Als superheld heb je de verantwoordelijkheid, de plicht om deze 
inner superpower in te zetten. De vragen die je jezelf vanaf nu 
elke dag zou moeten stellen zijn: Wat kan ik doen? Wat ga ik 
doen? Wie kan ik helpen? Hoe kan ik zorgen dat mensen weten 
dat ik kan helpen? Waar neem verantwoordelijkheid voor?  

 

Meld je aan bij het online verzamelpunt van alle inner superieures 
via: http://www.innersuperhero.me zodat jij (en je inner 
superhero) te vinden bent voor degenen die het nodig hebben en 
waar je zelf superteams kunt samenstellen voor het oplossen van 
grotere issues. Gebruik daarvoor de onderstaande verklaring van 
inner superheroschap: 
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Verklaring 
 

Hierbij verklaar ik dat ik toegetreden ben tot het gezelschap van: 

 

INNER SUPERHEROES 
 

 

Naam   : ................................................................... 

 

Superheldennaam : ................................................................... 

 

Mijn inner superpower : ................................................................... 

    

     ................................................................... 

 

Ik ga dit inzetten voor : ................................................................... 

 

       ................................................................... 

 

     ................................................................... 

 

Datum   : 

Locatie   : 

Handtekening  : 
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De opkomst van de inner superhero 
 

“Humankind has not woven the web of life...we are but a part of it. 
Whatever we do to the web we do to ourselves. All things are 
bound together...all things connect. Whatever befalls the earth, 
befalls also the children of the earth.” - Chief Seattle 

 
Stel je eens voor wat de opkomst van de inner superhero op 
grote schaal zou kunnen betekenen. Stel je voor dat iedereen zijn 
of haar inner superhero zou ontdekken en inzetten. Het zou de 
wereld kunnen veranderen; bewuster leven en de zorg voor 
medemens en wereld om je heen is in je leven als inner superhero 
automatisch ingebed.  

 

De opkomst van de inner superhero veroorzaakt drie grote 
veranderingen die alles op zijn kop kunnen zetten.  

- persoonlijke transformatie 

- organisatorische transformatie 

- globale transformatie 
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Een kijkje in de toekomst: 

 

Persoonlijke transformatie 

 
“Don’t aim at success - the more you aim at it and make it a 
target, the more you are going to miss it. For success, like 
happiness, cannot be pursued; it must ensue...as the 
unintended side-effect of one’s personal dedication to a course 
greater than oneself.” - Viktor Frankl 

 

Als inner superheroes hebben we de verbinding met onszelf 
hersteld. Het gaat niet meer om het beperken wat we slecht doen, 
maar over benadrukken wat we goed doen. Het gaat niet meer 
om onszelf te verbeteren maar om anderen te helpen bij het 
vinden van hun potentieel.  

 

Hierdoor zijn we beter in staat te zien wat onze waarde is en waar 
deze waarde nodig is. De kracht van onze inner superhero is 
onuitputtelijk omdat het van nature aanwezig is en niet kan 
opdrogen. Het is een ‘ware’ kracht. Met deze krachten kunnen 
we grondig bouwen en helpen en blijft de energie stromen. We 
kunnen elkaar steunen in plaats van elkaar te beconcurreren, 
geven in plaats van alleen maar te halen, luisteren in plaats van te 
praten. En gaan leven vanuit overvloed in plaats van schaarste.  
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 Organisatorische transformatie 

 

“We are not here merely to earn a living and to create value for 
our shareholders. We are here to enrich the world and make it 
a finer place to live. We will impoverish ourselves if we fail to 
do so.” - Woodrow Wilson 

 

De opkomst van de inner superhero zet de organisatie van het 
bedrijfsleven op zijn kop.  

 

Dit betekent een volledig andere samenwerkingscultuur. Iedereen 
kent de moeilijkheden die samenwerken met zich meebrengen. 
Communicatiestoringen, onenigheid over taken, betaling en ga zo 
maar door. Vrijwel iedereen beseft dat je met samenwerken meer 
bereikt dan alleen. 

 

Samenwerken op basis van inner superpower, wat betekent dat? 
Het betekent een waarde leveren op basis van waar jij goed in 
bent. In zo’n samenwerking doe jij het deel waar jouw inner 
superpower het best tot zijn recht komt. Als alle betrokkenen dit 
doen betekent het iets tot stand brengen met veel plezier maken 
in een krachtige setting. Daar kan alleen maar iets goeds uit 
ontstaan. Denk aan alle energie die gaat stromen. 
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In de superheldenwereld is dit een normale gang van zaken. Kom 
je er zelf niet uit, dan verbind je jezelf aan een superheldenteam. 
Ieder apart gaat het probleem niet oplossen, welke kracht je ook 
hebt, maar met z’n allen is het geen probleem. In zo’n team weet 
iedereen zijn eigen kracht en die van zijn teamleden.  

 

Deze superheldenteams hebben ook het grote plaatje in 
gedachten. Vanuit deze nieuwe vorm van samenwerking komen 
andere waarden naar voren voor bedrijven. Duurzaamheid in 
optima forma. Mensen zetten zich in op basis van hun inner 
superpower. Vervuiling en het uitputten van de aarde is verleden 
tijd. Geld wordt weer een tool in plaats van een doel. 

 

 Globale transformatie 

 

"Peace cannot be achieved through violence, it can only be 
attained through understanding." - Albert Einstein 

 

Het effect van de inzet van onze eigen ware superpower gaat 
verder dan persoonlijke en organisatorische veranderingen. Hoe 
we met onze planeet en met elkaar omgaan krijgt een andere 
invulling. Als kuddedier bewegen we ons nu nog in groepen. We 
richten ons vooral op het verschil tussen de groepen. We denken 
dat, door ons af te zetten tegen de andere groepen, we onze eigen 
samenhang versterken.  
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Onze inner superhero maakt een eind aan deze vorm van 
afscheiding en versterkt een leven in overkomst in plaats van 
verschil. Onze inner superhero verbindt ons. We hebben 
gemeenschappelijk dat ieder van ons een inner superhero in zich 
draagt. Door deze te leven voelen we ons als vanzelfsprekend 
verantwoordelijk en hebben we respect voor anderen. Inner 
superheroschap verbindt groeperingen, netwerken, landen, 
religies, seksen, kleuren, sociale klassen en demografische 
gegevens. Het verbindt mensen. 
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Een inner superhero zijn 
 

Service to others is the rent you pay for your room here on 
earth. - Muhammad Ali 

 

Als net ontdekte inner superhero is het nog even zoeken naar je 
weg. Hoe kom je het beste tot je recht, hoe krijg je het 
vertrouwen om werkelijk je inner superhero te leven? Het begint 
met eenvoudige praktische stappen die je direct kunt zetten. Zo 
inspireer je jezelf en anderen en verander je meteen de wereld. 

 

 Een andere kijk 

 

The way we see depends on the way we see. David Bohm 

 

Je bekijkt de wereld vanuit jouw normen, waarden, visie. Degene 
die naast je staat kan hetzelfde heel anders zien. De ene ziet in 
een bos een oase van rust en ontspanning, de ander een bron van 
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ongedierte en gevaar. Ook binnen je eigen visie kan je jezelf 
vergissen. Je hersenen vertellen je wat iets is, gebaseerd op 
ervaring en omstandigheden. Wanneer je het net anders bekijkt, 
vanuit een ander perspectief, kan het allemaal veranderen. Bekijk 
onderstaande illusie maar eens. 

 

 
 

fig 6: Illusie. Wat zie je? Kijk nog eens goed. 

 

 
fig 7: Illusie. Zijn de lijnen recht of niet? 
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fig 8: Illusie. Wat een man lijkt die uit een pak sap drinkt, blijkt vanuit ander 

perspectief een straattekening. 

Met dank aan www.planetstreetpainting.com 
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We trekken snel conclusies op basis van wat we zien. Met een 
andere kijk kunnen deze conclusies heel anders worden. Neem 
als inner superhero wat vaker een stapje terug om een ander 
perspectief de kans te geven. Maak ruimte voor alternatieve 
mogelijkheden en oplossingen.  

 

Wat je aandacht geeft groeit 

 

In onze ademteug van dit moment schuilt het geheim dat alle 
grote leraren ons proberen te vertellen. - Peter Matthiessen 

 

Het is een cliché, een tegeltje aan de wand, maar wel heel waar. 
Er is momenteel erg veel aandacht voor alles wat mis is. Kijk om 
je heen, de meeste verhalen gaan over iets negatiefs. Slecht 
nieuws gaat nu eenmaal sneller. Je hoort wél het verhaal van het 
bedrijf dat iemand heeft opgelicht of over de jongen die op straat 
is aangevallen. Je hoort niets over alle tevreden klanten of de 
mensen die een heerlijke avond uit hebben gehad. Op het 
journaal viert horror hoogtij, oorlogen, crisis na crisis en rampen, 
wat er aan de andere kant van het spectrum gebeurt, wordt niet 
getoond. Hoe meer aandacht we hieraan geven, hoe meer het 
groeit.  

 

Doordat er zoveel aandacht aan wordt gegeven groeit dit 
negatieve ook in onszelf. We gaan er steeds meer van uit dat iets 
niet klopt, dat iemand niet te vertrouwen is. Onderweg vallen 
alleen de rode stoplichten ons op, we moeten wachten en dat 
irriteert ons. Is het licht groen, dan rijden we er onachtzaam 
doorheen. Op het werk stoppen we alle aandacht in dingen die 
slecht gaan, wat goed gaat wordt als normaal gezien.  
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Als inner superhero kan je dit omdraaien. Vestig je aandacht op 
alle dingen die goed zijn. Je zal zien dat die als vanzelf gaan 
groeien. Beloon jezelf wanneer er iets gaat zoals je wilt. Vier elk 
wonder dat je tegenkomt. Letterlijk. Maak er een feestje van 
wanneer als de bus net aankomt op het moment dat jij komt 
aanlopen, het stoplicht toevallig op tijd op groen gaat of wanneer 
je leuk wordt geholpen in de winkel.  

 

 Eerlijk is heerlijk 

 
Those who stand for nothing fall for anything.- Alex Hamilton 

 

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. 
Een ander bekend spreekwoord. Liegen, de waarheid niet 
vertellen of dingen verzwijgen, hebben allemaal iets 
gemeenschappelijks. Je moet het verzinnen, en hoe meer je 
verzint, hoe meer je moet onthouden. Het wordt een hele opgave  
om alles in de lucht te houden. Wat heb ik aan wie verteld en 
waarom? 

 

Soms lijkt het een betere oplossing, om gewoon maar even de 
schijn op te houden, of het verhaal iets mooier aan te kleden dan 
het is. Met elk verzinsel creëer je echter een web waar je steeds 
moeilijker uitkomt. Eerlijkheid is wat dat betreft een stuk 
eenvoudiger. Je hebt één verhaal te vertellen, dat scheelt een 
hoop onthouden en het is duidelijker voor iedereen. 
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Je inner superpower is eerlijk en daarom zo krachtig. En 
eerlijkheid is besmettelijk. Hoe eerlijker je bent over jezelf naar 
anderen toe, hoe eerlijker je naar jezelf wordt. Hierdoor zullen 
ook meer dingen jouw kant op komen die bij je passen en 
waardoor je minder hoeft te liegen. Mensen worden ook eerlijker 
naar jou, waardoor het web steeds inzichtelijker wordt en 
misschien wel eindigt in een rechte lijn.  

 

Geven is geweldig 

 
Laughter is the shortest distance between people. - Victor 
Borge 

 

Ik heb van mijn ouders altijd geleerd dat je nooit met lege 
handen ergens moest aankomen. Dus een flesje wijn, een bosje 
bloemen meenemen wanneer je ergens op bezoek gaat. Maar 
geven gaat verder dan materiële zaken.  
 

Geven kan je namelijk ook doen door het geven van aandacht, 
een glimlach of een wens. Ga met een glimlach de straat op en je 
zal zien dat je dag anders wordt. Mensen reageren anders op je en 
je kijkt zelf met een andere blik rond. Maak een praatje met het 
meisje achter de kassa van de supermarkt. Ze zal waarschijnlijk 
eerst schrikken, maar wanneer je haar aandacht geeft of even 
vriendelijk bedankt zal je zien dat ze wat rechter op gaat zitten. 
Wanneer je omkijkt als je de winkel uitloopt, zit ze nog steeds te 
glimlachen. Stel je nu eens voor wat dat betekent. Ze zal haar 
glimlach doorgeven aan iedereen na jou, waardoor die eerste 
glimlach waarschijnlijk nog lang in tact blijft. Mensen reageren 
namelijk meteen aardiger op haar. Ze komt dan vrolijker thuis, 



 

   89 

heeft  minder ruzie met haar man en heeft meer geduld met haar 
kind. Een ware olievlek van positiviteit is het gevolg. Allemaal 
doordat jij de moeite heb genomen haar iets te geven. 
 

Geven kan op veel meer manieren, die je allemaal geen tijd, geld 
of moeite kosten en hetzelfde effect hebben. Wens mensen een 
fijne dag, dat kan hardop, maar het werkt zelfs als je het zachtjes 
in je hoofd doet. Iemand gemeend een fijne dag wensen straalt 
automatisch van je af. Je bent opener, meer toegankelijk. Opeens 
heb je contact met mensen en maak je ruimte voor veranderingen 
en verbeteringen.  

 

Geven is aan één kant het makkelijkste dat je kunt doen, aan de 
andere kant het moeilijkste. Zeker als je een waarde toekent aan 
hetgeen dat je wil geven. Zowel financiële als emotionele waarde. 
Een uurtje iemand helpen kan voor diegene onbetaalbaar zijn. In 
het tijdschrift dat je eigenlijk wilde weggooien vind je buurvrouw 
de tip die haar het vertrouwen geeft weer te gaan studeren. Je 
inner superhero inzetten kost je geen moeite en levert direct de 
meeste waarde aan degene aan wie je het geeft.  
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Contact 

 
Treasures are people who look into my eyes and see my heart.  
- Unknown 

 

De wereld is nog nooit zo met elkaar verbonden geweest,  
internet, satellieten, media en alle communicatiemiddelen. 
Tegelijkertijd is er ook nog nooit zoveel onbegrip geweest. Er is 
een groot verschil tussen communicatie en contact. Waar 
communicatie veelal gaat om het overbrengen van een 
boodschap, gaat contact over luisteren en begrip. Wanneer je je 
Clark Kent pak aan hebt voert communicatie de boventoon. Je 
hebt wat te melden, maar nooit over jezelf, en dat zal iedereen 
weten. Het is een manier om jezelf te beschermen en om niet 
open te hoeven zijn.  

 

Als inner superhero weet je dat contact over tijd, liefde en 
aandacht gaat. Omdat jij genoeg te geven hebt, hoef je niet te 
halen. Maak contact, maak verbinding.  

 

Lach: Lachen is het universele smeermiddel. Lachen 
opent deuren, harten. Door in contact een lach op je 
gezicht te hebben verandert je contact. Dit werk niet 
alleen face to face, maar ook met mailen, bellen of 
schrijven. Een lach werkt door in de teksten die je schrijft 
en het gevoel dat je overbrengt. 
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Openheid: Iedereen kent die momenten wel dat je 
tegenover iemand staat op een feestje, een netwerkborrel 
of zomaar op straat en dat je gewoon niets weet te 
zeggen. Stel jezelf open. Laat jezelf zien. Openheid 
stimuleert openheid en voor dat je het weet is er contact. 

 

Interesse: Wanneer je niet geïnteresseerd bent in degene 
met wie je praat zal hij of zij ook geen contact voelen. 
Achter elk mens schuilt een verhaal. Alleen wanneer je 
werkelijk geïnteresseerd bent zal dat verhaal naar boven 
komen.  

 

Betrokkenheid: Als je met iemand in gesprek bent, wees 
dan ook betrokken bij het gesprek. Betrokkenheid gaat 
over luisteren, reageren, over de houding die je jezelf 
aanmeet. Maar luisteren is de leider. Vaak ben je in een 
gesprek meer bezig met het verwoorden van je antwoord 
wanneer de ander even stilvalt, dan met daadwerkelijk 
horen wat er gezegd wordt en waarom.  

Een goede oefening hierin is zwijgen. Spreek met jezelf af 
dat je een dag volledig zwijgt. Je zal merken dat je contact 
direct anders wordt, dieper.  
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 Uitstel van oordeel 

 
“But he learned more from the river than Vasudeva could 
teach him. He learned from it continually. Above all he learned 
from it how to listen with a still heart, with a waiting, open 
soul, without passion, without desire, without judgment, 
without opinions.” – Hermann Hesse 

 

We oordelen snel. We hoeven niet eens alles te horen of zien of 
we hebben er wel een mening over. Klopt die mening wel, hou je 
wel rekening met alle omstandigheden. Vaak niet, je reageert op 
basis van eerdere ervaringen, je eigen gemaakte wereldbeeld of 
op basis van wat je eigenlijk al in je hoofd had gehaald qua 
uitkomst, verwachting. Besef dat de ander dit waarschijnlijk ook 
doet, en je kunt begrijpen waardoor zoveel dingen mis gaan, dat 
er zoveel storingen zijn in communicatie.  

 

Stel dat oordeel uit, hou daarbij even de regel aan “123 adem in 
adem uit”. Meer is er niet voor nodig. In deze pauze kan je jezelf 
meer openstellen voor waar de ander vandaan komt. Afwijzen 
kan altijd, maar wanneer je het eenmaal hebt afgewezen is het een 
stuk moeilijker toch weer aan te nemen. Een verhaal wat hier 
mooi op aansluit is het volgende: 

 
There was once an old peasant farmer who lived in the Caucasus region of 
Eastern Europe with his young son. Together, they just managed to eke out a 
living by subsistence farming. They owned a small piece of land at the base of 
the mountain range and one horse, which pulled the plow through the terse 
earth, guided by the old farmers strong young son. It was a hard life but they 
were alive and healthy. 
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Then one-day tragedy struck, some how the gate to the horse’s field came 
open and their only horse escaped. Without the horse, it was impossible 
plough and farm the land. Both their meagre income and ability to feed 
themselves had gone with the horse. The horse represented a massive 
investment for the farmer and the son, which they could never hope to recoup 
without the ability to farm. 

The neighbours in the area heard about the old farmers misfortunes and were 
very keen to come round and commiserate with the old man. “Oooh isn’t that 
just awful, what terrible luck for you both. How on earth will you survive now 
without your horse?” 

“Good, bad, who knows?” replied the old farmer. 

A few days later the horse returned to the farm. It had been wandering lost in 
the mountains and during it’s adventures, it had joined a heard of wild 
mountain horses. When the horse entered it’s field to be fed, the heard of wild 
horses followed. The farmer’s son noticed the horses in the field and ran out 
to close the gate. He managed to capture over thirty wild mountain horses. 
The farmer and his son had just gone from imminent collapse and starvation 
to being rich beyond belief in one moment. 

The neighbours were back round again to mutter jealously about the old 
farmers unbelievably good fortune and the amazing turnaround in events. 

“Good, bad, who knows?” replied the old farmer. 

In an attempt to capitalise on their stroke of good luck, the old farmer asked 
his son to break and tame some of the wild horses so that they could be used 
on the farm or sold for a profit. Whilst his son was trying to tame one of the 
horses he was thrown from the beasts back. He landed badly and seriously 
broke his leg. 

This was surely a disaster for the old man and his son. Too old and feeble to 
plough their field with a horse, who would work the farm now the son was 
injured? Starvation and ruin were hanging over the farm once more. Again the 
old mans neighbours were slightly over keen to come round and commiserate 
with the pair. “Oh my, what a terrible thing” they all cried. “Who will plough 
your fields and how will you eat this winter?” they all asked. “What terrible 
luck!” 

“Good, bad, who knows?” replied the old farmer. 

Several weeks later, war broke out between the old farmers country and a 
neighbouring principality. The army desperate for new recruits travelled 
through the mountains pressing any able bodied, eligible young men they 
could find into military service to help in the fight. When they came through 
the valley where the old man and his son lived, they took all the young sons of 
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the old man neighbours. The old farmers son was no use to the soldiers with a 
broken leg so they didn’t take him. 

 

Goed, slecht, wie zal het zeggen. Zeg jij het maar. 

 

 Random act of kindness 

 

Be kind to the people you meet going up, you will need them 
going down. - Prince Far-I 

 

Het grote zit in het kleine. Neem jezelf voor dat je elke dag, week 
of maand iets aardigs doet voor een willekeurig iemand. Een 
random act of kindness. Voelt goed en werkt aanstekelijk. Een 
paar ideeën om je op weg te helpen. 

 

o Sta op voor een ouder iemand in de bus.  

o Help een vrouw met kinderwagen uit de trein.  

o Verleen voorrang als dat niet hoeft.  

o Laat iemand voor bij de supermarkt.  

o Maak je buurt mooier.  
 

Als inner superhero is geven of het doen van random acts of 
kindness heel eenvoudig. Het gaat over iets dat je geen moeite 
kost, waar je genoeg van hebt en waar je energie van krijgt door 
het te doen. Kan je niets creatiefs bedenken, volg simpelweg je 
eigen inner superhero.  
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Elke actie die je neemt of juist niet neemt heeft direct invloed 
heeft op alles om je heen. Ik geloof in de kracht van ervaring. 
Wanneer je daadwerkelijk merkt dat je actie effect heeft gehad is 
er geen weg meer terug. Het is verslavend. Je wil meer doen.  

 

 Wees bewust een held voor anderen 

 

"It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative 
expression and knowledge ." Albert Einstein 

 

Het geeft je veel vertrouwen wanneer je iemand in de buurt hebt 
die je ondersteunt en helpt. Iemand die snapt wat je bedoelt, 
zicht heeft op je potentie, kortom een mentor.  

 

Inner superheroes zijn geweldige mentoren. Je kennis en ervaring 
te delen met iemand die dat op dat moment nodig heeft. Het kan 
gaan om het begeleiden van jonge ondernemers, probleem-
jongeren of werknemers. Iedereen kan wel een solide klankbord 
gebruiken.  

 

Mentoring gaat over het begeleiden van mensen op het pad naar 
heldendom wat eerder in dit boek is behandeld. Ik ga hier in op 
de vier belangrijkste zaken:  
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- Herkenning 
Laat aan de ander zien dat je hun capaciteiten, drive of 
talent ziet. Herinner je dat je zelf misschien niet werd 
(h)erkend en dat daar de oorsprong ligt van het 
verstoppen van je inner superpower. Anderen laten 
voelen dat ze mogen zijn, is van enorme waarde. 

- Aanmoedigen 
Je hebt gezien dat helden in de dop het niet eenvoudig 
hebben. Ze gaan onbekend terrein op en dan meestal ook 
nog tegen de stroom in. Waarschijnlijk weet je zelf nog 
hoe dit voelde. Ze zullen het pad zelf moeten begaan, jij 
kunt ze aanmoedigen. Laat zien dat je er voor ze bent. 

- Ondersteunen 
Wanneer mensen de keuze maken om het pad naar 
heldendom te kiezen is dat een grote stap. Naast 
aanmoedigen kun je ze op hun pad voorbereiden, 
adviseren over de vraagstukken die ze tegenkomen en ze 
helpen in tijden dat ze het even niet meer zien. Als inner 
superhero weet je wanneer jouw kracht nodig is en kan je 
ook inschatten welke held er voor andere vraagstukken 
kan worden gebeld. 

- Schitteren 
Mensen hebben wel een beeld van wat ze niet zo goed 
kunnen, maar het is moeilijker te zien waar wel toe in 
staat zijn. Ze kunnen meer dan ze durven of willen 
toegeven. Als inner superhero kan je mensen helpen te 
schitteren door de grenzen op te zoeken en op te rekken.  
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 Loslaten 

 

“Live, as it were, in trust. All that is in you, all that you are, is 
only loaned to you. Make use of it according to the will of Him 
who lends it, but never regard it for a moment as your own”  - 
Francois Fenelon 

 

Mensen zijn bang om wat ze hebben kwijt te raken of met 
minder te eindigen. Het is een deel van hun identiteit geworden. 
Dit kost niet alleen heel veel energie, het is een bron van stress 
en werkt niet. Vergelijk het met wanneer je zand stevig in je hand 
klemt, laat je er dan veel van vallen. Leg je het echter op je open 
hand, blijft alles liggen. En je kunt het nog bekijken ook. Zo is 
het ook met geld, ideeën, vrienden, producten en wensen. Door 
er de hele dag obsessief mee bezig te zijn, geef je het geen ruimte 
om te groeien, veranderen of ontwikkelen. Door je inner 
superpower los te laten geef je het de ruimte om te groeien. In 
deze groei zit de grootste kracht. Leven als inner superhero gaat 
over leven in vertrouwen. Je weet dat je een enorme kracht hebt, 
vertrouw erop dat die doet wat die moet doen. 

 

Wanneer je Picasso bijvoorbeeld een doek van een 80 bij 90 
centimeter geeft, drie bussen verf in vaste kleuren en een aantal 
kwasten met de opdracht een specifiek schilderij voor je te 
maken zal hij met zijn creativiteit waarschijnlijk wel een mooi 
doek maken. Vraag je hem niets anders dan een schilderij, zal je 
perplex staan van de schoonheid. Het komt dan uit hem, uit zijn 
inner superpower. 
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 Geef je geest de ruimte 

 
I like the silent church before the service begins, better than 
any preaching. - Ralph Waldo Emerson 

 

Een mens heeft drie systemen van denken.  

 

Het eerste in instinct, dat gaat terug tot de oertijd. Hier komt 
denken niet aan te pas. Het is het systeem dat ervoor zorgt dat je 
vlak voor je kopje onder gaat, je nog een teug adem neemt. 
Wanneer je hierover na zou moeten denken ben je te laat.  

 

Het tweede is waar we momenteel het meeste mee werken, het 
cognitieve systeem. Dit is goed in logisch nadenken en het  
verwerken van data.  

 

Het derde systeem gaat over creatief denken. Dit doet op de 
achtergrond haar werk. Sommige dingen moeten even zakken, 
daar moet je een nachtje over nadenken. Dit laatste systeem is 
waar we als inner superhero meer mee kunnen doen.  

 

De hele dag kunnen we bezig blijven. Er is altijd wat te doen, wat 
over na te denken. Zoeken we ontspanning, gaat meestal de tv 
aan. Nog meer boodschappen en kennis te verwerken. Terwijl je 
lichaam en geest moeten opladen en dan niet door koffie of 
suiker. Opladen gebeurt in stilte en leegte. In die stilte en leegte 
krijgt creatief denken de mogelijkheid tot nieuwe inzichten en 
oplossingen te komen. Het klinkt weinig heldhaftig, maar een 
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inner superhero kijkt regelmatig een uur in het niets, loopt een 
middag in de bossen en geeft zo inspiratie de kans. 

 

Ken je lichaam 

 
Real knowledge is to know the extent of one’s ignorance. - 
Confusius 

 

Inner superheroes vertrouwen op hun intuïtie. Intuïtie heeft in 
tegenstelling tot de hersenen, geen vaste plek in ons lichaam. Het 
stroomt er doorheen. Een gezond lichaam is dan ook van groot 
belang voor elke inner superhero. Er zijn een paar eenvoudige 
dingen waardoor je een betere verbinding krijgt tussen je hoofd 
en je lichaam. 

 

Ademhalen. Zonder eten en drinken gaat het nog wel even, maar 
zonder lucht is het snel voorbij. Wanneer iets zo belangrijk is, 
moet je het goed doen. We ademen de laatste jaren een stuk 
minder diep. Het zijn haastige tijden en onze ademhaling blijft, 
zonder dat we het zelf merken een beetje bovenin de longen 
hangen. Door bewust te gaan ademen, dieper en langer, haal je 
meer zuurstof uit de lucht.  

 

Meditatie. Om te mediteren hoef je geen monnik te zijn op een 
berg in Tibet. Een momentje stilte en rust is genoeg. Een 
kwartier stil zitten, zonder telefoon, muziek of televisie doet 
wonderen. Het zal je verbazen hoe moeilijk het is om je hoofd 
stil te krijgen. Hoe vaker je het doet hoe beter het gaat. En waar 
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leegte is, is ruimte. Ruimte voor nieuwe ideeën, ruimte voor je 
intuïtie en ruimte voor energie.  

 

 Start een beweging  

 

Experience is not what happens to you. It is what you do with 
what happens to you. - Aldous Huxley 

 

Wat je ook doet, waar je ook voor staat, wat je ook voor elkaar 
wilt krijgen, met meer mensen gaat het sneller en beter. Met de  
mogelijkheden van het huidige internet is het eenvoudig om 
mensen achter je te krijgen, naast je. Mensen die met je mee gaan 
bewegen en die elkaar gaan helpen in het bereiken van het doel. 
Waar je vroeger met pamfletten langs de deuren moest gaan is nu 
een klik met de muis genoeg om in actie te komen. Nu je weet 
wat je superpower is, is de volgende stap deze kennis 
verspreiden, delen, zodat meer mensen gaan bijdragen aan een 
betere wereld, een beter bestaan. En jij als superheld hebt de 
verantwoordelijkheid deze beweging te starten en aan te jagen, 
zodat er meer mensen gaan zien dat ze ook een inner superhero 
zijn. Dan kan het heel snel gaan.  
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Over de auteur: 
 

Jasper van Impelen houdt zich bezig met veranderingsprocessen. 
Als inspiratieadviseur door het geven van workshops en 
trainingen over het ontdekken van je Inner Superhero. Als 
mentor waarin hij met Urbanwalking mensen ondersteunt en 
verder helpt bij hun persoonlijke veranderingsproces.  

Momenteel is hij zijn droom aan het realiseren door het 
verzamelen van moderne superhelden in een documentaire. 

Kern van al zijn werkzaamheden is het terugbrengen van 
eenvoud, oftewel: Jasper van Impelen maakt het simpeler. Hij wil 
mensen en bedrijven terugvoeren naar hun kern en de passie van 
hun bestaan. Vanuit die kern is werkelijke verandering mogelijk. 

 

Meer informatie en contact:  

www.jaspervanimpelen.nl  

www.innersuperhero.me. 
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Verklaring 
 

Hierbij verklaar ik dat ik toegetreden ben tot het gezelschap van: 

 

INNER SUPERHEROES 
 

 

Naam   : Jasper van Impelen 

 

Superheldennaam : SoulSearcher 

 

Mijn inner superpower : Ik zoek, vind en toon de waarheid in    

  mensen situaties en de samenleving. 

 

Ik ga dit inzetten voor : Mensen en organisaties inspireren en      

  helpen bij het vinden van hun inner  

  superpower en de mogelijkheden die  

  dit schept in de wereld laten zien. 

 

Locatie   : Utrecht, Nederland 

Handtekening  :  
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Superboeken  
 
Een groot aantal boeken hebben de basis gelegd voor dit boek, 
de ene wat directer dan de andere. Maar stuk voor stuk 
superboeken geschreven door mensen die een aardig beeld 
hebben van hun inner superhero. 

 

o Siddartha – Hermann Hesse 

o Mijn dinsdagen met Morrie – Mitch Albom 

o The Field – Lynne McTaggart 

o Intentie Experiment – Lynne McTaggart 

o Wu wei – Henri Borel 

o Synchroniciteit – Joseph Jaworski 

o Are you ready to succeed – Srikumar Rao 

o De Profeet – Kahlil Gibran 

o Join me – Danny Wallace 

o Door de bomen het bos zien – Jan Bommerez 

o Tribes – Seth Godin 

o Winnie de Pooh – A A Milne 

o A whole new mind – Daniel Pink 
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o Tao te Ching – Lao Tze 

o 7 spirituele wetten van succes – Deepak Copra 

o De zin van het bestaan – Viktor Frankl 

o Veronica besluit te sterven – Paolo Coelho 

o Hitchhikers guide to the Galaxy – Douglas Adams 

o Herinneringen, dromen, gedachten – Jung 

o Catch 22 – Joseph Heller 

o Stark – Ben Elton 

o I Tjing – Wilhelm 

o De kracht van het nu – Eckhart Tolle 

o The Element – Ken Robinson 

o Blink –Malcolm Gladwell 

o Helen of delen – Hans Korteweg 

o Hero with a thousand faces – Joseph Campbell 
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Inner Superhero. Me 
telling the story of change 

 

Als Soulsearcher ga ik op zoek naar moderne helden, mensen die 
met eigen handen de wereld beter en mooier maken doordat ze 
hun inner superhero hebben gevonden of behouden. 

 

Boek: Het boek Ontdek je Inner Superhero geeft mensen een 
handleiding over hoe ze hun inner superhero kunnen vinden.  

 

League of Inner Superheroes: Het online verzamelpunt van 
alle superheroes. Op deze plek kunnen mensen de superhelden 
vinden die ze nodig hebben. 

 

Inner Superhero magazine: Een periodieke uitgave met 
voorbeelden, interviews en beeldmateriaal van inner superheroes 
van over de hele wereld.  

 

InnerSuperhero.me: Een crossmediaal project waarin wordt 
getoond wat allemaal wel goed gaat in de wereld. Het project 
eindigt in een documentaire die moderne helden laat zien. Wat s 
hun inner superhero, wat drijft ze en hoe is hun reis naar 
heldendom verlopen. 

 

Innersuperhero.me is op zoek naar mogelijkheden, middelen en 
mensen om zoveel mogelijk inner superheroes te vinden. 
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Met het risico dat ik mensen vergeet wil ik hierbij toch een aantal 
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Udo Prinsen, Kees Romkes, Mijke Linssen, Engbert Breuker, 
Ton Plekkenpol, Martijn Aslander, Abdul-Rahman Advany, 
Sanne Roemen, Nils Roemen, Niels Schuddeboom, Bregje 
Paulussen, Paul Quist, Jan Vaessen, Floris Koot, Amira Shawky, 
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