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W
ELKO

MWelkom bij 365 ALIVE!

Bedankt dat je met mij mee komt op deze verhalenreis!

Ik hou al mijn hele leven van verhalen. Ik hoorde er thuis niet zo heel veel, maar 
ik was een hartstochtelijk lezer en dol op de schoolbibliotheek. Soms las ik twee 
boeken tegelijk terwijl ik naar school liep. Gelukkig waren er geen heuvels  waar ik 
woonde! Uiteindelijk bracht deze passie me naar het eerste festival over vertelkunst in 
Nieuw Zeeland. Daar ontdekte ik de magie van mondelinge verhalen. Ik zag een zeer 
getalenteerd verteller de groep betoveren en ons meenemen op een heel emotionele 
reis. “Wat gebeurde hier?” vroeg ik me af. En nog geen seconde later : “Zou ik dat ook 
kunnen?”

Weer terug in de bibliotheek, verslond ik alle volksverhalen, sprookjes, mythen en 
legenden en werd een verhalenverteller. Ik realiseerde me al snel dat enkel mijn eigen 
stem horen niet voldoende was. Ik wilde ook de verhalen van anderen horen. Dat 
bracht mij ertoe met groepen te gaan werken en verhalen als deel van het proces te 
gebruiken. Het hosten van groepen heeft mij over de gehele wereld gebracht. En door 
mijn reizen heb ik zoveel verhalen gehoord dat ik weet dat wij allemaal verhalenwezens 
zijn. Door het delen van verhalen verbinden wij ons met elkaar – en met onszelf. 

Enige tijd geleden ben ik begonnen om de quotes die ik verzameld had over verhalen 
en het leven te combineren met beelden. Het was zó leuk om met teksten en beelden 
te spelen! Hierdoor werd mijn “knip-en-plak”-passie uit mijn kindertijd weer wakker. Ik 
vond het toen al heerlijk om met papier, schaar en lijm aan de gang te gaan. Ik begon 
mij 365 van deze creaties voor te stellen – voldoende voor een heel jaar dagelijkse 
inspiratie. Het werken hieraan gedurende een erg moeilijke periode in mijn leven 
voorkwam dat ik kopje onder ging. Ik wilde verder bouwen aan de openingen die ze 
creëren en dit boek is er een van de resultaten van. 
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ook een verhalenactivist voor jezelf zijn. Simpel gezegd betekent het dat je de verhalen 
activeert die jou naar een sprankelender toekomst leiden.

Welke verhalen zorgen ervoor dat je opbloeit? Waar zetten jouw verhalen je klem? 
Welk verhaal zou jou daarvan kunnen bevrijden? Hoe kunnen verhalen je helpen 
nieuwe wegen in te slaan, en van daaruit naar een hoger plan te komen? Welke 
verhalen kunnen jou helpen om samen met anderen jullie meest sprankelende 
toekomst te creëren? 

Dit zijn de vragen die verhalenactivisten stellen. Ik hoop dat het ook jouw vragen 
worden.

Uit de meer dan 365 quotes heb ik er uiteindelijk 52 gekozen die de kern vormen van 
een jaar lang reizen in verhalen. Ik heb gemerkt dat een wekelijkse focus lezers helpt  
ontdekken hoe verhalen je vrienden en bondgenoten kunnen worden; een licht in alle 
dagen van het jaar. 

365 ALIVE! gaat over werkelijk gaan leven

Als verhalenverteller heb ik geleerd dat het verschil tussen succes en mislukking 
bepaald wordt door de verhalen die we onszelf en anderen vertellen. Onze verhalen 
helpen ons de wereld te begrijpen en het kijken door die lens verhindert of stimuleert 
ons juist om actie te ondernemen. Onze verhalen zijn cruciaal voor ons vertrouwen 
dat we impact1 kunnen hebben in deze wereld. Ze bepalen of we ons machteloos of 
krachtig voelen en of we in actie kunnen komen zodat we het verschil kunnen maken. 

Probeer het idee dat je in een verhaal leeft eens uit

Jouw verhaal komt voor een deel vanuit jouw cultuur en omgeving, voor een deel 
vanuit jouw familie, en voor een heel groot deel uit hoe jij hebt besloten de dingen 
die jou zijn overkomen te interpreteren. Een verhaal kan uiteindelijk een doorgang 
worden naar iets nieuws of naar de gevangenis van het verleden. Maar de sleutel wordt 
gevormd door de keuze om het verhaal in de ogen te zien, de betekenis die het voor 
je heeft te bevragen en het te veranderen. 

De intentie van verhalen is het maken van bewuste keuzes en zo de verhalen die jou 
definiëren vorm te geven. Dit is precies waar 365 ALIVE! over gaat. Het is een reis van 
ontwaken en van het terugvinden van de kracht van jouw verhaal.

Als je je bewust wordt welke verhalen in jouw leven aan het werk zijn kom je meteen 
in je kracht: je kunt kiezen hoe je betekenis geeft aan je verleden en hoe je in jouw toe-
komst stapt. Je kunt kiezen hoe jouw verhaal zich ontvouwt en hoe je wijs wordt door 
je ervaring met de wereld. Dan is het verhaal niet langer datgene wat jou definieert en 
wordt het je bondgenoot – jij wordt een verhalenactivist in jouw eigen leven.

Wat is een verhalenactivist

Een verhalenactivist is voor mij iemand die met verhalen van mensen, plaatsen en 
dingen werkt om daarin het grootste potentieel te ontdekken en te activeren. Je kunt 
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Dus begin met te leren hoe verhalen werken. Hoe beïnvloeden ze je? Welke verhalen 
helpen jou de persoon te zijn die je wilt zijn en jouw meest zinvolle leven te leiden? 

Dan, ga opletten. We hebben de vrijheid te kiezen op welke verhalen we willen 
reageren en met en in welke we willen leven. Let op de verhalen die je vandaag hoort. 
Hoeveel zijn er waar? Hoeveel geven de mogelijkheid tot groei? Wat vertellen ze je 
over de betekenis die jij en anderen geven aan hetgeen je meemaakt? Dit is de tijd om 
kritisch te zijn en bewust te kiezen.

Onderweg op de 365 ALIVE! reis

365 ALIVE! is een ontdekkingsreis van 52 weken naar hoe verhalen in jou en om 
je heen werken. Je gaat mee op een tocht naar jouw eigen diepten en rafelranden. 
Het geeft bevestiging, is op bepaalde momenten uitdagend, soms pijnlijk maar vaak 
waardevol. 

Soms voelt het alsof je in de kelder aan het graven bent, en soms alsof je naar de 
hemel reikt. Beide zijn nodig en belangrijk voor de balans. Je kunt niet vliegen zonder 
stevige grond om van op te stijgen. Dit boek is gemaakt om de verhalen die je 
meedraagt en die rond jou werken een spiegel voor te houden.

Het zal misschien voelen als het afpellen van een ui waar we op enkele thema’s 
terugkomen voor verdieping. En dat is goed. Verhalen hebben tijd nodig om zich te 
ontvouwen en jij hebt tijd nodig om die verhalen, en jezelf, meer te leren vertrouwen.

Elke week bied ik je een beeld en een quote die prikkelen, evenals ideeën om met wat 
het in jou losmaakt aan de slag te gaan. Dat bestaat uit drie onderdelen. Allereerst heb 
je iets om te lezen in het gedeelte DENK NA OVER…. De tekst gaat dieper in op het 
thema van die week.

Het volgende onderdeel is KOM IN ACTIE…. Hier krijg je enkele opdrachten. Soms 
word je gevraagd direct aan je verhaal te werken, terwijl andere opdrachten als doel 
hebben je bewustzijn verder te ontwikkelen. Weer andere dagen je uit om actie te 
ondernemen of een nieuwe routine te ontwikkelen. Tenslotte is er een gedeelte KIJK 

EENS NAAR… waar ik je links naar video’s, boeken en films geef die het thema 
ondersteunen of je een nieuw perspectief bieden. 

Het is tijd om ons ervan bewust te worden hoe verhalen werken. Het is 

tijd om alert te worden.

Een collegaverteller2 van mij spreekt over de ruimte tussen je oren als het belangrijkste 
vastgoed op deze planeet. Vanuit alle richtingen word je iedere dag overspoeld 
met verhalen die in je hoofd willen komen wonen. Sommige verstoppen zich in 
conversaties met vrienden en collega’s, andere worden gedeeld in families of groepen 
gelijkgestemden, sommige komen vanuit de reclame, media en het internet en sommige 
vanuit religies, politiek of opinies. 
Ze zijn overal!
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wat er gebeurt, doe dat.  Werk op de manier die het beste bij jou past.

Als je op deze reis een zekere regelmaat wilt hebben, kies dan voor een vast tijdstip. 
Misschien wil je je verhalenwerk op zondagmorgen doen. Misschien ben je meer 
iemand voor de dinsdagavond. Regelmaat maakt het eenvoudiger om een opdracht vol 
te houden.

Iedere week word je uitgenodigd om de focus van het thema de gehele week te vast 
te houden. Als je jezelf echt uitdaagt om je aandacht bij iets te houden zal er meer 
ontstaan om mee te werken. Je kunt de vraag of de stelling van de week op een post-it 

Dit jaar van actie bestaat uit vier gedeelten

We beginnen in Deel Een met het luisteren naar verhalen om ons heen. Wat kunnen 
we leren over het Veld van Verhalen3 waarin wij leven en werken? Wat gebeurt er als 
we ons bewuster worden van wat er om ons heen gebeurt, en het niet maar gewoon 
over of door ons heen laten stromen? Dit is het “vertrekpunt” en duurt totaal vier weken.

In Deel Twee nemen we wat langer de tijd om dieper te graven in onze eigen 
verhalen en wat deze betekenen. We leggen de focus op waar wij de verhalen mee 
naar toe willen nemen en waar zij óns mee naar toe willen nemen. Dit is het langste 
deel van de reis – bijna de helft van onze tijd samen! We besteden vierentwintig weken 

aan het werken met jouw persoonlijke verhalen.

In Deel Drie richten we de lens op hoe verhalen in de wereld en tussen mensen 
onderling werken. Beide perspectieven zijn belangrijk als je nieuwe inzichten wilt 
opdoen of verandering wilt activeren en aanmoedigen bij anderen. Vijftien weken lang 

leggen we telkens de focus op een ander aspect van wat verhalen in gang kunnen zetten.

Deel Vier neemt ons mee in het verhaal van de toekomst. Waar reist ons verhaal vanaf 
hier heen? Wat ga jij veranderen in jouw verhalen en leven? Deze laatste negen weken 

leiden ons naar het einde van onze verhalenreis van tweeënvijftig weken.

Hoe gebruik je dit boek

365 ALIVE! begint met een uitnodiging om tweeënvijftig weken lang 

Verhalenwerk te doen. Er gebeurt iets belangrijks als je met jezelf voor een bepaalde 
periode een verbintenis – je zou ook kunnen zeggen een contract - aangaat. Er kan 
iets naar de oppervlakte komen dat dieper en authentieker is. Een verbintenis aangaan 
vraagt moed: de moed om bereid te zijn voor jezelf door het vuur te gaan. Als je 
belooft dat je er voor jezelf zult zijn - wat er ook gebeurt-  zal je dat ook lukken. Jij 
creëert de innerlijke ruimte om op een diep niveau te werken. Niet veel mensen doen 
dit. En dat maakt nu juist het verschil! 

Elke week bouwt verder op de week ervoor. Het is de bedoeling dat je in die volgorde 
werkt. Maar het is geen wet. Gebruik je intuïtie. Als je ervan overtuigd bent dat je 
ergens anders moet beginnen, of als je ervan houdt om er in te springen om te zien 
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 Denk na over…
Alles wat je nodig hebt, heb je in je. Je eigen leven is een rijke bron aan informatie om 
mee te werken. Het is de basis van alles wat je in deze wereld bent en zult zijn. Jouw 
verhalen zijn als een lens die toont hoe jij het leven ziet, en welke actie je daarom zult 
ondernemen. Je hoeft niet van je verhalen te houden, of ze leuk te vinden. Alles wat je 
moet doen is ze accepteren en openstaan voor wat ze jou op je reis kunnen bieden. 

10 •  365 ALIVE! 

•   What did you learn about how families work and what constituted 
success? What did you learn about gender roles or how someone should 
approach life? 

•   Who supported you? Who challenged you? 

•   Who or what sparked joy or anger or confidence, or any other response 
from you and why? 

Take action…
Begin writing down your stories. You’ll want to find a journal or a 
notebook to dedicate to this work. You might want to write down a list of 
questions to ask yourself or create a list of headings like Work, Family, Love, 
Success, Relationships, Travel, and so on. Just start writing anywhere. 

Keep on writing them as they pop up in your head or heart. Use the 
upcoming quotes as stimuli. Listen to other people’s stories and see what they 
trigger in you. Explore yourself with the grace and curiosity you would a new 
and much-valued friend or loved one. Be gentle with yourself, and nevertheless, 
persistent. One practice you might want to take on is writing a story a day. 
Doing this is like creating a story muscle. With practice, it becomes ever easier.

This is not about perfection. It’s not about writing a “good” story. It is about 
finding out about the stories you are living in. Only then can you make a choice.

Have a look…
In the mirror. Yep, you heard me! Take a look at the person whose story is the 
most important one in the world to you. You are worth this time investment 
and whatever it will uncover. Take a least a full minute to look into your own 
eyes and tell yourself you are worth this exploration and you’re looking 
forward to getting to know yourself better. Assure yourself you are there for 
you, you are committed to honoring your stories. How does that feel?

Thank you for beginning!

schrijven en die op je badkamerspiegel of op de koelkast plakken. Of je kunt het op je 
screensaver zetten of een melding in je agenda maken. Hoe nieuwsgieriger je bent, des 
te meer je zult ontvangen. 

Wees streng en lief voor jezelf

Ik raad je aan jezelf te beloven door te zetten. Dat is niet gemakkelijk. Wees daarom 
streng. Spreek met jezelf een tijdstip af om aan je opdracht te werken, en houd je 
er aan. Ga door, zelfs als het moeilijk is. En, wees lief. Het werken met je verhalen is 
delicaat werk. Het kan lastig zijn dingen van jezelf te zien die je niet leuk vindt, of je te 
realiseren dat je - nog - niet bent waar je wilt zijn. Het kan ook confronterend zijn je 
eigen potentieel onder ogen te zien – zelfs als je dacht dat je dat wilde. Als je er even 
tussenuit moet, doe dat. Kom terug wanneer je er klaar voor bent en blijf gaan.

Sommige mensen vinden het eenvoudiger geëngageerd te blijven als zij een buddy of 
coach hebben die meedoet. Is er iemand waar je dit werk mee wilt delen en ervaren? 
Dat maakt het nog krachtiger!

Dit boek is niet bedoeld als therapie, hoewel het werken met verhalen wel 
therapeutisch is. Het is verstandig om een goede vriend, partner of een kring van 
mensen te hebben die jou kunnen ondersteunen in de periode dat je deze reis 
maakt. Vraag om hulp of om een objectief perspectief als je dat nodig hebt. Het 
westerse culturele verhaal leert ons dat we sterk en zelfstandig moeten zijn. Dit is 
nou zo’n verhaal dat moet veranderen! Als we om hulp vragen geven we anderen de 
mogelijkheid ons iets te geven, en kunnen wij op onze beurt zelf weer een geschenk 
zijn. Vraag om wat je nodig hebt!

En bedenk: verhalen hebben tijd nodig om in je te groeien en losgelaten te worden. 
Weerstand is een duidelijk signaal dat er iets geleerd moet worden. Wees streng in je 
opdracht en lief voor jezelf.

Klaar om aan de slag te gaan?

� � ; F Q \ � 3
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 Kijk eens naar…
jezelf in de spiegel. Ja, je hoort me goed! Kijk eens naar de persoon wiens verhaal voor 
jou het allerbelangrijkste is in de hele wereld. Je bent deze investering in tijd, en alles 
wat het blootlegt, meer dan waard. Kijk jezelf minstens een volle minuut in de ogen en 
vertel jezelf dat jij deze ontdekkingstocht waard bent en er naar uit kijkt jezelf beter te 
leren kennen. Beloof jezelf dat je er voor jezelf zult zijn en je verhalen zult respecteren. 
Hoe voelt dat?

Dank dat je meedoet!
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De eerste stap is je bewust te worden dat je zelf een veelheid aan verhalen bent

Let op: jij ben niet één enkel verhaal, je bent een knooppunt van verhalen. Dat betekent 
dat je vanuit verschillende invalshoeken naar je leven en verhalen kunt kijken en er altijd 
iets nieuws te ontdekken blijft. Bijvoorbeeld: 

 • Wat zijn de achtergrondverhalen van jouw familie, jouw etnische achtergrond of 

omgeving? 

 • Wat heb je geleerd over hoe families functioneren en wat succes betekent? Wat heb 

je geleerd over genderrollen en hoe iemands levenshouding zou moeten zijn?

 • Wie hielp jou? Wie daagde jou uit?

 • Wie of wat bracht jou geluk, boosheid of vertrouwen? Of elke andere reactie? En 

waarom? 

 Kom in actie…
Schrijf je verhalen op. Kies een dagboek of notitieboek speciaal voor dit werk. 
Misschien wil je een lijst met vragen aan jezelf opschrijven, of een lijst met 
onderwerpen zoals Werk, Familie, Liefde, Succes, Relaties, Reizen, enz. Begin gewoon 
ergens met schrijven.

Blijf de verhalen opschrijven zoals ze in je hoofd of hart naar boven komen. Gebruik 
de quotes als inspiratie. Luister naar de verhalen van anderen en zie wat ze in jou 
teweegbrengen. Onderzoek jezelf met de liefde en nieuwsgierigheid zoals je dat bij 
een nieuwe, dierbare vriend of geliefde zou doen. Wees mild voor jezelf en toch 
vasthoudend. Een routine die je wellicht wilt aanleren is om iedere dag een verhaal te 
schrijven. Zo train je een verhaalspier. Door te oefenen wordt het steeds eenvoudiger.

Het gaat niet om perfectie. Het gaat er niet om een “goed” verhaal te schrijven. Het 
gaat er om meer te ontdekken over de verhalen waarin jij leeft. Pas dan kan je een 
keuze maken. 
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