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10 
De leeuwenkoning en de vijf spiegels 
 

De laatste sessie van deze module was aangebroken. Thibo 

stond vooraan en keek vol verwachting de zaal in, die afgeladen 

vol was. De mond aan mond reclame had zijn werk gedaan. 

Uitzonderlijk hadden de coaches iemand van hun tevreden 

cliënten mogen uitnodigen. Thibo voelde dat de energie goed zat 

om er een heel mooie training van te maken. 

Ook Ron was bijzonder nieuwsgierig. Thibo had herhaalde-

lijk al iets laten vallen over Murphy’s die je willen tegenhouden, 

over Sirenes die je willen verleiden, cijfercombinaties van een 

dromenbox, maar het bleef raadselachtig. Vandaag was dus de 

onthulling. Wat het onverwacht spannend maakte, was dat beide 

kinderen plots buikgriep hadden gekregen. Zijn vrouw was naar 

een vergadering en de babysit had afgezegd. Dus had hij  nog 

snel het buurmeisje gebeld als oppas. Zonder haar veel uitleg te 

geven was hij vertrokken. Zijn mobiel stond op trillen, hij hoop-

te dat de kinderen het goed zouden stellen. Veiligheidshalve was 

hij, tegen zijn gewoonte in, op de laatste rij gaan zitten. Om 

niemand te storen, mocht het thuisfront zijn hulp nodig hebben.  

Hijzelf was heel gelukkig dat hij Lisa had kunnen overtuigen 

om toch eens één avond mee te komen. Ze was er net op tijd 

geraakt. En als bij toeval, zag Ron helemaal vooraan naast Lisa 

… de vroegere minister van Welzijn! Weer dacht hij terug aan 

de avond waarop hijzelf, Lisa en de minister aanwezig waren op 

de voordracht van dokter Lombardo, bij de opening van het 

autosalon. Aan het einde van die avond had hij Thibo leren 

kennen, een ontmoeting die zijn hele leven een nieuwe dimensie 

gegeven had. Nooit had hij toen durven dromen dat op zo’n 

korte tijd zoveel positieve verandering mogelijk was…  
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Thibo startte naar gewoonte heel stipt. Hij heette zijn publiek 

hartelijk welkom en stak dan van wal met een eerbetoon aan 

collega’s, auteurs en anderen die hem geïnspireerd hadden. 

‘Fijn dat jullie zo talrijk naar hier zijn gekomen, voor de 

afsluitende sessie van deze academiereeks: ‘De leeuwenkoning 

en de vijf spiegels’. De ideeën die ik jullie wil meegeven, heb ik 

geput uit de talrijke verhalen en ervaringen die ik de afgelopen 

jaren heb opgedaan. Jerry Clark leerde me de Murphy’s kennen, 

Homerus heeft in de Griekse Mythologie voor het eerst 

afgerekend met de Sirenes. Walt Disney heeft het brede publiek 

vertrouwd gemaakt met de leeuwenkoning… Ik maak dankbaar 

gebruik van deze karakters, om een nieuw verhaal te creeëren. 

Noem het ‘Thibo’s visie op persoonlijke ontwikkeling.’ 

Stilte in de zaal. Iedereen keek vol verwachting uit naar 

Thibo’s verhaal. Want hij was een geliefd spreker die wijze 

levenslessen kon verpakken in flitsende vergelijkingen, met een 

flinke portie humor. Dat maakte de inzichten zo verteerbaar. 

‘Iedereen is bij zijn geboorte totaal afhankelijk van anderen. 

Geen enkele baby komt ter wereld en zegt: dank u wel om me op 

de wereld te zetten, ik trek nu verder wel mijn plan.’  

Gegrinnik in de zaal. Iedereen wist maar al te goed hoeveel 

permanente inzet het vraagt om een pasgeborene met de beste 

zorgen te omringen. Er zou heel wat tijd overgaan vooraleer de 

eerste tekenen van echte zelfstandigheid zich zouden vertonen. 

En dat was precies waar Thibo op aan wilde sturen… 

‘De ene peuter zal al sneller dan de andere een eigen willetje 

tonen, initiatief nemen, een eigen karakter demonstreren. 

Enerzijds wordt dit bijzonder geapprecieerd door de trotse ou-

ders, maar meteen worden de lijnen getrokken: dit is aanvaard-

baar, dat niet. De vrijheid wordt ingesnoerd tot binnen de gren-

zen die de ouders wenselijk vinden. En naarmate de peuter ouder 

wordt, herhaalt dit patroon zich. Je mag je eigen toekomst uitte-
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kenen, zolang het past in het systeem. In de school wordt 

initiatiefzin toegestaan, maar binnen de grenzen die de leer-

kracht of het onderwijsprogramma stelt. Je bent afhankelijk van 

de waarden die in die cultuur gelden. Als je aan een loopbaan 

begint: hetzelfde scenario… Je mag ondernemend zijn, maar 

binnen de grenzen die door de baas bepaald zijn.’ 

‘En zo verloopt voor veel mensen het leven. Hun bioritme is 

als het ware afgestemd op regels die door anderen gemaakt zijn. 

Opstaan, klaarmaken, naar het werk gaan, taken uitvoeren, 

enkele pauzes, terug naar huis, ontspannen, slapen. In het ideale 

geval beschermd door een goed arbeidscontract, een vast salaris 

en het vooruitzicht op een aantrekkelijk pensioen.’ 

‘Dit lijkt weinig opwindend, maar toch kan het merendeel 

van de mensen hiermee leven, waarom? Voor de zekerheid die 

in ruil wordt gegeven. Voor regelmaat en zekerheid offeren veel 

mensen hun instinctieve vrijheidsdrang op. De baas geeft je vast 

werk en regelt op welke plaats je werkt, wanneer en met wie je 

werkt, wat je moet doen. Sommigen hebben meer vrijheid, maar 

dan zal de baas bepalen wanneer een project moet voltooid zijn 

in de vorm van deadlines.’ 

Ron knikte zachtjes. Hij hield van zijn werk, maar hij had 

zich bij momenten al afgevraagd of hij dit de rest van zijn leven 

zo zou willen blijven doen. Wat hem tegen hield? Hij zat nu 

eenmaal in die regelmaat en verandering leek zo ingrijpend. 

Thibo onderbrak zijn gedachtenstroom. 

‘Aan de andere kant’, vervolgde Thibo, ‘zie je mensen die 

méér uit hun leven willen halen dan hun baas toelaat, of die een 

nieuwe rol willen met meer vrijheid en avontuur. Of een betere 

balans willen tussen werk en  privé. Het zijn diegenen die als 

zelfstandigen hun eigen zaak starten. En ik denk dat velen van 

jullie hier in de zaal zo gestart zijn: met de droom om op je 

eigen tempo iets nieuws te creëren in je leven, klopt dit?’ 
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Aan de knikkende hoofden te zien, had Thibo het merendeel 

van de zaal op z’n hand. Er waren wel enkele mensen met 

gekruiste armen, die zich duidelijk leken af te vragen wat er nu 

mis was met een gewone job. Thibo vertrouwde er op ook dat 

deze mensen wel inspiratie zouden opdoen vanavond. Want zijn 

verhaal reikte veel verder dan de werkvloer. 

‘Wel,’ sprak hij kordaat met pretoogjes die nog vuriger 

schitterden dan anders, ik heb veel geleerd in al die jaren dat ik 

als coach actief ben. En ik zou een aantal ervaringen  graag in de 

vorm van een verhaaltje vertellen. Kan u zich de wereld voor-

stellen als bevolkt met schaapjes, die in diverse weiden vredig 

grazen, onder toeziend oog van een zorgzame schapenhoeder?’ 

Het publiek knikte. Dit was niet bijster origineel. Veel 

verhaaltjes gebruikten als metafoor schaapjes en daarbij wat 

wolven in schapenvacht. Wat wilde Thibo hiermee aantonen? 

‘Tracht je voor te stellen’, vervolgde Thibo zelfverzekerd, 

‘dat de meeste schaapjes dag in dag uit in hun eigen stalletje 

leven…’s Morgens langs het bekende paadje aanschuiven tot in 

hun wei, om te grazen. ’s Avonds terug langs hetzelfde paadje 

veilig naar de stal waar voedsel en beschutting wacht. Enkele 

keren per jaar worden ze geschoren en zolang ze productief zijn, 

krijgen ze een plekje in de kudde. Zonder onrespectvol te zijn 

tegenover de talloze hard werkende medemensen, heb ik wel 

eens het gevoel dat het een passende – zij het eenzijdige en 

oppervlakkige – beschrijving is van het leven van nogal wat bur-

gers. Er wordt in de wei wel wat gemekkerd en er is enkel 

ruimte binnen de met prikkeldraad omgeven weide, maar er is 

tenminste zekerheid en regelmaat. En toezicht. Elke dag ver-

loopt zoals de voorgaande. Veel routine, dus er is geen nood aan 

vermoeiend denkwerk. Hier en daar loopt er wel een ram die je 

te grazen neemt, je ziet al eens een schaap tegen de afrastering 

schuren, maar alles bij mekaar genomen, vrij sereen. De enige 

prijs die je hiervoor dus betaalt: je hebt geen vrijheid. Veel 
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avontuur is er niet te beleven. Alles gebeurt onder toeziend oog 

van de schapenhoeder die zijn kudde onder controle houdt en er 

alles aan doet om deze in optimale conditie te houden. Opdat 

zijn schapen zo lang mogelijk productief zijn.’ 

‘Maar stel je eens voor dat er in die wei ook dieren zouden 

rondlopen die eigenlijk geen schaap zijn, maar jonge welpen, 

gehuld in een schapenvacht? Kan je je voorstellen dat dit voor 

conflicten zorgt?’  

Ron noteerde in zijn schriftje: schapen versus welpen. 

Nieuwsgierig wachtte hij af welke richting Thibo uit wilde gaan. 

Beide dieren hadden een grote aaibaarheidsfactor, dus in dat 

opzicht was er niet zoveel verschil, vond hij. 

Thibo bedoelde duidelijk iets heel anders. Hij had het over de 

karakters van beiden, ofwel het verschil onder de schil. 

Hij formuleerde het als volgt… ‘Het kenmerk van een welp 

is: speelsheid, eigenzinnigheid, zin in avontuur. Schapen worden 

daar nerveus van, want dit creëert onrust. Welpjes vinden net die 

schaapscultuur zo eentonig. Zouden sommige welpjes op een 

goede dag niet vaarwel willen zeggen tegen deze beperkende 

zekerheid en afhankelijkheid? Kan je je voorstellen dat ze in 

volle vrijheid de wijde wereld willen intrekken?’ 

Thibo dronk een stevige slok water terwijl hij het denkbeeld 

liet inzinken: schapen die gedwee elke dag hetzelfde pad 

afleggen, welpjes die daartussen lopen te dartelen op zoek naar 

avontuur, groei, expansie, vernieuwing, ontdekking, vrijheid… 

Thibo herhaalde het beeld: ‘Stel je eens voor dat zo een welp 

op een zeker moment denkt: ik wil eruit, ik wil méér uit mijn 

bestaan halen, ik heb het gehad als schaap.’  

Plots ging Rons mobiel. Hij voelde de trilling en zag dat het 

de thuistelefoon was. Haastig stond hij op, zo geruisloos moge-

lijk, richting gang. 
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‘Ja , wat is er?’ 

‘Broer heeft overgegeven.’ 

‘Kan Kimberly de handdoeken in de badkamer nemen?’ 

‘Ja, dat doet ze. Maar kan je niet naar huis komen?’ 

‘Ik zou heel graag schat, maar ik blijf zeker nog ’n uurtje 

weg. Kunnen jullie het als twee grote jongens oplossen, samen 

met Kimberly? Hoe gaat het met jouzelf, schat?’ 

‘Goed, ik heb minder krampen. Mag ik mama bellen?’  

‘Nee, nu niet, probeer samen nog ’n paar uurtjes flink te zijn, 

dan ben ik thuis, ok? Gaat dat lukken denk je?’ 

‘ok’. 

Ron verbrak de verbinding. Liefst wilde hij meteen naar huis 

gaan, maar hij rekende er op dat zijn beide jongens samen met 

Kimberly de situatie wel onder controle zouden krijgen. Zachtjes 

opende hij de deur en nam weer plaats. De jonge welpen waren 

al de wijde wereld ingetrokken…  

‘Waarmee zullen de jonge welpen geconfronteerd worden, 

eens ze in de wijde natuur zijn?’ Thibo keek rond in de zaal, 

speurend naar een antwoord. Niemand waagde een gok… 

‘Eerst en vooral, zodra ze over het hekken klauteren en op 

het punt staan de wijde wereld in te trekken, zullen ze behoorlijk 

wat gemekker horen van achterblijvende schapen die bezorgd en 

overstuur zijn over zulks onverantwoord gedrag. De weide 

verlaten? ‘Muueehh’ ‘Blijf toch hiiiier’  ‘Je bent niet goed wijijs’ 

‘Mueeeh’ ‘dat lukt je noooit in de buitenwereld’ ‘mueeeh’ ‘ik 

ken iemand en die is ook misluuukt’ ‘mueeeeeeeeh’ ‘kies toch 

voor zekerheieid’ ‘mueehh’ ‘jij kan dit nieeet’ ‘pas toch oooop’, 

‘meeeuhhhh’ ‘hier is het toch veieieieieieliger’ ‘mueeeehhh’… 

Voor veel prille welpjes is dat genoeg om zich weer in hun 

schapenvacht te hullen en terug te keren naar de wei. Dan zal 
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Murphy 1 zich in de handen wrijven, blij dat hij geslaagd is in 

zijn opzet. Zijn missie is immers: alle schapen in de wei houden. 

Het publiek keek Thibo niet-begrijpend aan. Murphy 1? 

‘Sta me toe dat ik jullie laat kennismaken met enkele 

hoofdrolspelers in de wijde natuur. Want daar gelden natuurlijk 

andere wetten. Er is geen herder die spontaan zorgt voor alle 

basisbehoeften. Je moet er zelf je veiligheid creëren. Je overle-

vingskansen heb je zelf in de hand.’ 

Thibo ging naar de flipchart, koos een zwarte, goed zichtbare 

viltstift en schreef op: Murphy 1: sociaal isolement. 

‘Jerry Clark heeft me talloze boeiende inzichten gegeven. Ik 

heb drie Murphy’s bij hem geleend om ze een rol te geven in 

mijn verhaal en wel als volgt… In de wijde natuur zijn er drie 

Murphy’s die als taak hebben: je trachten terug in de wei te 

krijgen. Het zijn dromenstelers die rondzweven en je met hun 

pijlen zodanig pijn willen doen, dat je je dromen opgeeft en 

terugkeert. Het tegenovergestelde van Cupido’s pijlen dus.’ 

Thibo pauzeerde even en glimlachte. Hij kende deze drie 

dromenstelers door en door. In de vele jaren dat hij mensen 

begeleidde had hij al talloze keren moeten vaststellen dat goede 

zielen uit angst teruggekeerd waren naar het standaardpatroon 

van een middelmatig leven. De drie Murphy’s waren bijzonder 

goed in hun rol, om twijfelaars terug in de wei te drijven. 

 ‘De eerste Murphy is dus de Murphy van het sociaal 

isolement. Deze geest vat post aan de uitgang van de wei en 

schiet meteen zijn pijlen af op welpjes die net uit de wei geko-

men zijn. Hoe merk je dat Murhy 1 actief is? Door naar de 

volgende reacties te kijken in de directe omgeving van de baby-

welpjes: de achterban van de ontluikende welpjes verklaart hen 

voor gek, waarschuwt dat het verkeerd kan aflopen. Sommigen 

komen aandraven met slachtofferverhalen: ondernemende zielen 
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die mislukt zijn in hun poging om een vrij bestaan op te bouwen 

en verslagen teruggekeerd zijn, met hangende pootjes. Anderen 

dreigen zelfs om de contacten op te zeggen, of tonen zich op z’n 

zachtst gezegd bijzonder negatief, soms zelfs verbaal agressief. 

Er zijn er die op het internet gaan zoeken en ze vinden dan net 

die dingen die ontmoedigen. Murphy 1 is verzot op het internet, 

want hij kan er naar hartelust virtuele pijlen afschieten op een 

relatief anonieme manier. En dat werkt heel goed bij jonge 

welpen, die meteen geraakt zijn. Murphy 1 zaait twijfel met zijn 

pijlen. Net nu ze nood hebben aan zekerheid, vertrouwen en 

ondersteuning, vinden de welpjes tegenwerking en argwaan. 

Voor iemand die pas voordien nog als schaap tussen de schapen 

geleefd heeft, doen deze pijlen voldoende pijn om terug te keren. 

Want het laatste wat ze willen is hun partner, familie of vrienden 

kwetsen. Ze staan helemaal niet graag voor schut en willen be-

grepen worden. Want ze hebben in de wei geleerd dat zich goed 

voelen, afhankelijk is van het oordeel van anderen. Een pas 

geboren welpje heeft nog deze oude reflex om zich afhankelijk 

op te stellen en denkt dat het hiervoor het best terecht kan bij de 

vertrouwde partners: de schapen. Als ze geen appreciatie krijgen 

voor hun nieuwe gedrag, kan dit volstaan om snel te stoppen met 

het experimenteren en weer terug te keren naar het vertrouwde 

patroon van de weide – kuddegedrag dus.’ 

‘Wanneer zal de beslissing vallen om door te gaan of ermee 

op te houden? Wel, op zeker ogenblik, nadat het door een aantal 

pijnlijke pijlen getroffen is, komt er een moment van 

zelfreflectie. Het welpje krijgt als het ware een spiegel voorge-

houden. En dan hangt het ervan af wat het ziet in die spiegel… 

Is het een ontluikende leeuw in volle vrijheid? Of ziet het de 

weerspiegeling van een gekwetst schaapje? In het eerste geval 

zal de beslissing zijn: Ik ga ervoor, wat mijn omgeving ook 

denkt. Ik wil vrij zijn om onafhankelijk mijn eigen toekomst te 

bepalen! In het andere geval is er de onhoudbare drang om terug 
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te keren naar de andere schaapjes: Ik wil regelmaat, zekerheid, 

voorspelbaarheid, ook al gaat dit ten koste van mijn vrijheid. 

Dan is het overwonnen door Murphy 1 die zich in zijn handen 

wrijft. Het welpje zit terug in de schapenvacht binnen de draad.’ 

Blikken van herkenning in de zaal. Het was duidelijk dat een 

aantal aanwezigen deze eerste Murphy al te goed herkenden. En 

deze mensen herkenden ook het voortdurende interne gevecht 

tussen het schaap en de leeuw. De voortdurende tweestrijd diep 

in hun binnenste. Doorgaan of opgeven? Uitgelachen worden of 

conformeren? Groter worden of klein blijven? Meegaan met de 

stroom of er tegenin gaan? Sommige mensen die nog maar 

enkele sessies hadden bijgewoond, vonden hier het antwoord op 

de vraag waarom ze zich zo onzeker voelden. Natuurlijk: het 

onbegrip van hun kennissenkring deed pijn, maar als dat een 

deel van het groeiproces was, zou het de moeite lonen om verder 

te zetten. Wat zou er nog meer komen? 

‘Wie leert om de pijlen van Muphy 1 te ontwijken, kan 

verder op pad. Vooral niet stil blijven zitten is de boodschap, 

want dan ben je een prachtig doelwit, pijl na pijl. En wie kom je 

tegen, als je verder de wijde wereld intrekt?’ 

Thibo deed het dopje van de stift en noteerde: Murphy 2: 

armoedesyndroom. 

‘Inderdaad, zodra je de eerste Murphy gepasseerd bent, komt 

de tweede in actie. En welke pijlen heeft hij op z’n boog? Wel, 

dit is de Murphy die het armoedesyndroom wil creëren. Het 

welpje is al een tijd aan de slag en wordt nog zelden gekwetst 

door de aanvallen van Murphy 1. Maar anderzijds: de inkomsten 

stromen niet binnen zoals gedacht. De uren van hard werken 

leiden niet meteen tot de gewenste resultaten. Dromen zijn nog 

niet of slechts beperkt gerealiseerd. Wel zijn er de opleidings-

kosten en andere noodzakelijke uitgaven. Maar die lijken niet 

gecompenseerd te worden door de inkomsten. Stilaan bekruipt 
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de angst dat het misschien toch niet zal lukken. De pijlen van 

Murphy 1 passeren sporadisch nog eens, maar vooral die van de 

tweede Murphy zijn voltreffers.’ 

‘Opnieuw: niet stoppen is de boodschap. Want stilzitten 

betekent: een gemakkelijk doelwit voor de Murphy’s. Gelukkig 

is het welpje ondertussen gegroeid en is zijn behendigheid toe-

genomen om gepast te reageren op situaties. Het heeft wijze en 

betrouwbare leeuwen leren kennen die al langer in de wijde 

natuur leven. De jonge leeuw krijgt steun, doet ideeën op om 

deze tweede Murphy te overwinnen. Maar het blijven pijnlijke 

pijlen, die financiële zorgen. En van binnen blijft het schaap met 

de leeuw vechten, zelfs heviger dan bij de eerste Murphy.’ 

‘Ook hier zal de jonge welp in de tweede spiegel kijken. Ziet 

het een leeuw die vrij is van financiële zorgen, die leeft vanuit 

zijn passie en niet vanuit zijn portemonnee? Of verschijnt er een 

zorgwekkend schaapje dat hunkert naar de zekerheid van een 

vast maar karig salaris of een uitkering? Overwint de leeuw in 

deze interne tweestrijd, dan zal Murhpy 2 verslagen de aftocht 

blazen. Overwint het schaap, dan zal de terugtocht naar de weide 

aanvatten, onder de triomfantelijke blik van Murphy 2. Hij heeft 

gewonnen: de dromen worden opgegeven. Het schaap berust in 

overleven in plaats van te willen leven in overvloed.’ 

Ron moest nu terugdenken aan Jessica, die bijna een half jaar 

geleden bij hem was terechtgekomen. Ze was bijzonder enthou-

siast na de eerst kennismaking en was bereid om bij te leren. 

Maar op het thuisfront had ze meteen heel wat tegenwind 

gekregen. Ze was steeds huismoeder geweest en haar omgeving 

verklaarde haar voor gek: niemand geloofde dat zij een nieuw 

soort ondernemer zou worden. Op zich had Jessica deze kritie-

ken van zich af kunnen zetten. Ze zou bewijzen dat ze wél zou 

slagen. Maar door het gebrek aan tijd om zich te ontwikkelen, 

kwam haar bedrijfje maar niet van de grond. Nu eens waren het 

de kinderen waarvoor ze moest thuis blijven. Dan weer had haar 



Fragment uit: De Nieuwe Welzijnscoach – www.anti-roest.com   - 13 - 

man een extra training voor zijn voetbalploeg en moest ze 

noodgedwongen haar planning aanpassen. Kortom: van de vele 

uren die ze had willen investeren, had ze maar heel weinig effec-

tief iets kunnen doen. En toen haar man na een aantal maanden 

brutaalweg de balans opmaakte van haar bedrijf en haar de les 

spelde omdat ze minder had verdiend dan uitgegeven, was ze 

radeloos bij Ron haar hart komen uitstorten. Ze wilde zo graag 

mensen helpen, maar kreeg naar haar aanvoelen absoluut de 

ruimte niet. En ze moest toegeven dat haar man wel gelijk had, 

dat van het mooie verhaal in het begin nog niet veel terecht was 

gekomen. Het gesprek met Ron had haar wel deugd gedaan, zo 

vertelde ze aan het einde van de avond. Maar sindsdien was elk 

contact verbroken. Ron vond het jammer, want hij had beslist 

potentieel in haar gezien. Aanvankelijk had hij haar willen 

overtuigen om meer op haar strepen te gaan staan thuis, maar 

uiteindelijk had hij aanvaard dat het haar eigen keuze was om 

terug in het oude patroon te hervallen. Terug de wei in, dacht hij 

nu. Was ze toch naar de opleiding blijven komen, dan had ze  

vanavond misschien haar klik kunnen krijgen en de moed her-

vonden om door te doen. Jammer voor haar… 

Thibo was al bij de volgende Murphy gearriveerd. Hij 

noteerde op de flipchart: Murphy 3: de emotionele rollercoaster. 

Thibo lichtte meteen toe. ‘Deze Murphy zorgt ervoor dat je 

emotioneel volledig in de war geraakt. ‘Het ene moment voel je 

je diep gelukkig, het andere moment helemaal leeg. Hij zorgt 

met zijn pijlen dat relaties onder druk komen te staan, dat je 

gezondheid hapert, dat je ups en downs meemaakt. Echtschei-

dingen, overlijdens, ziektes, deze Murphy schiet echt met scherp 

en spaart noch jou, noch je omgeving om je tot opgave te 

dwingen. Je bent het ene moment dolgelukkig om dingen die 

goed gaan, het volgende ogenblik stel je vast dat alles verkeerd 

loopt. Je raakt in paniek. Je wil vanalles ondernemen, maar je 

kan de energie niet vinden. Je hebt angsten, de pijlen blokkeren 
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je energiebanen, je lichaam voelt zwaar als lood. Je hebt het 

gevoel dat je vanalles moet maar niets meer wilt. Het plezier lijkt 

ver te zoeken en je zit emotioneel in de knoop. Je spieren doen 

pijn, je rug of nek blokkeert, je bent moe, verlangt naar nieuwe 

levenslust, zoekt tevergeefs naar nieuwe inspiratie…’ 

‘Het goede is dat je op dat moment al heel wat moedige en 

integere leeuwen hebt leren kennen, die je helpen om de wonden 

van deze pijlen te verzorgen. Je zelfbewustzijn is al een flink 

stuk gegroeid, je behendigheid nog meer. Je kan al ontzettend 

goed omgaan met meest confronterende situaties. De eerste twee 

Murphy’s trachten je ook nog te raken, maar ze zijn zelden bij 

machte om je te doen twijfelen: de weide is eigenlijk geen optie 

meer. Meestal… Toch kan de derde Murphy nog moedige 

leeuwen overwinnen. Emotioneel vastzitten is beangstigend. 

Eens je geblokkeerd zit door de vlijmscherpe pijlen,  kan je gaan 

denken dat je nooit je doelen en dromen kunt bereiken. Je hebt 

de neiging om noodgedwongen stil te blijven zitten, waardoor je 

een nog gemakkelijker prooi wordt voor de speelse Murphy’s, 

die bij momenten graag alle drie tegelijk hun lusten op je 

botvieren in een regen van auw! auw! auw! pijlen. Het schaap in 

je levert een intens heftige strijd met de moedige leeuw die in je 

verscholen zit. Wie zal winnen?’ 

Ron fronste zijn wenkbrauwen. Dit is verdorie ongelooflijk 

herkenbaar, mijmerde hij. Ook bij zichzelf had hij al herhaal-

delijk het gevoel ontdekt van leeg te zijn, of tegen onzichtbare 

wanden te botsen die hem verhinderden te doen wat hij eigenlijk 

moest doen op dat moment. Het was nog maar enkele maanden 

geleden dat hij er helemaal doorgezeten had. Thibo was hem 

gelukkig komen verlossen van de pijlen. Wat prees hij zich 

gelukkig dat hij zo’n unieke coach had. Maar hoe kwam het 

eigenlijk dat hij beslist had om door te zetten?  

Ook het publiek ademde mee op het ritme van de strijd. Er 

hing een sfeer die vroeg om een beslissing. Schaap blijven, 
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leeuw worden? Toeval wilde dat er tegen zijwanden van de con-

greszaal prachtige decoratieve spiegels hingen. Verschillende 

aanwezigen lieten hun blik vluchtig in de richting van deze 

sieraden gaan. Sommigen draaiden even abrupt hun hoofd, alsof 

ze een weerspiegeling gezien hadden die hen niet beviel…  

Thibo was op het hoogtepunt van zijn betoog. Je kon voelen 

dat het moment was aangebroken dat hij een bijzonder inzicht 

zou meegeven. Zodra hij de micro naar zijn mond bracht, 

stonden alle neuzen weer in dezelfde richting: het doek zou 

vallen... Met ingehouden beheersing stak hij van wal. 

‘De derde spiegel wordt voorgehouden nadat het innerlijke 

schaap en de leeuw weer hevig met mekaar gevochten hebben, 

soms in een hartverscheurende strijd. Weerspiegelt de 

volhardende leeuw die zich honderd procent wilt geven om alles 

te bereiken wat hij verlangt? Of verschijnt het schaap, dat hun-

kert naar emotionele stabiliteit, voorspelbaarheid, steun van de 

schapen, die blijkbaar toch minder moesten afzien? Wint het 

schaap, dan zal de terugtocht aanvatten onder de genoegzame 

blik van Murphy 3. Is de leeuw het sterkst, dan zal Murphy 3 de 

leeuw met veel respect laten passeren.’ 

Thibo pauzeerde even om een man op de voorste rij de kans 

te geven zijn neus te snuiten. Hij kon zich inbeelden dat 

sommige toehoorders zich bij momenten persoonlijk aangespro-

ken voelden, ook al was zijn betoog naar de hele zaal in het 

algemeen gericht. 

Dan ging hij verder, op geheimzinnige toon. ‘Nu heb ik een 

cruciale vraag. Ik heb herhaaldelijk gesproken over de interne 

tweestrijd tussen de leeuw en het schaap. Herkennen jullie dit?’ 

Vrijwel iedereen stak zijn hand op, ook diegenen die nog 

nooit op een sessie aanwezig waren geweest. Ron kon zien dat 

zelfs de minister van Welzijn, in tegenstelling tot de allereerste 

keer dat hij hem ontmoet had vorig jaar, met volle overtuiging 
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zijn hand de hoogte in stak. Lisa volgde hem, zij het met enige 

aarzeling, merkte hij.   

‘Nu is mijn vraag aan jullie: als de leeuw en het schaap 

vechten, welk van de twee denk je dat de strijd altijd wint?’ 

Muisstil was het. De hele zaal hing aan Thibo’s lippen terwijl 

ze hun handen terug lieten zakken. Het was duidelijk dat de 

meeste mensen herhaaldelijk de Murphy’s al op bezoek hadden 

gekregen. Ze kenden de interne tweestrijd door en door. Sommi-

gen hadden zich al afgevraagd of ze inderdaad nog langer in de 

wilde prairie wilden afzien. De aanlokkelijke zekerheid van de 

groene weide deed hen eveneens watertanden. Want wat is er nu 

mis met een vaste job, een regelmatig leven? De meeste mensen 

doen dit, dus dat zal toch wel oké zijn dan? Moet het leven echt 

altijd zo moeilijk gemaakt worden, nee toch? Je kan toch 

gewoon tevreden zijn met wat je hebt? 

Anderen, met grote dromen, voelden zich gesterkt in wat 

Thibo had verteld. Want dit betekende dat de tegenslagen niet 

méér waren dan het spel van een slechts drie tegenstanders? 

Waren er niet meer dan drie? Die zouden ze de baas moeten 

kunnen! Maar hoe kon je nu voorspellen welk van de twee 

dieren de strijd wint? 

Dit lees je in het boek, dat in maart 2012 zal verschijnen 

Ter informatie 

1.  Wil je al feedback kwijt over dit fragment? Zet het online! Op 

15 maart verloten we 3 boeken onder diegenen die feedback 

hebben gegeven! -> ga via  www.anti-roest.com naar de pagina 

van de Welzijnscoach en klik op ‘reacties’ 

 

2. Wil je het boek al bestellen? Alle pre-orders t/m 1 maart 
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