
ONLINE WORKSHOP 
Ontdek jouw unieke Zielstalentencode  

& Levensmissie met 
DE GOUDEN REIS  

  
Welkom 

Super dat je ingetekend hebt op de Online Workshop van 
De Gouden Reis.  
Dit vertelt dat jij het verlangen hebt een andere weg te 
gaan, je dromen en hartsverlangen te gaan volgen en dat je 
bereid bent “JA” te zeggen tegen jezelf, tegen je levens- en 
zielsmissie. Dit getuigt van moed. De eerste stap is gezet.  

Neem je tijd om deze workshop helemaal te ervaren. Verwacht niets, laat alle 
verwachtingen los. Ga niet te veel in je hoofd zitten, nadenken, analyseren,… Laat los.  
Ervaar, geniet, voel, ontdek. Duik erin hélemaal en laat je verrassen wat komt. Hoe 
dieper je erin duikt met je gevoel hoe meer je zal voelen, ervaren en ontdekken. 
SUCCES … en welkom!   



INLEIDING 

Je krijgt in deze PDF een overzicht van alle stappen die je dient te nemen.  

Je kan er voor kiezen deze PDF te volgen als gids of de opgenomen filmpje. De laatste 
twee stappen kan je enkel via de filmpjes volgen.  

Doe het op je eigen tempo. Het kan allemaal na elkaar -al is dat wel veel- beter is om het 
te spreiden over enkele dagen of weken.   

Je kan steeds terecht met je vragen in de besloten Facebook Groep “De Gouden Reis 
Online”: https://www.facebook.com/groups/496097964182928/ 

Doel  
Het uiteindelijke doel van De Gouden Reis is een helder overzicht te krijgen van jouw 
unieke talentencode, van jouw belangrijkste archétypes en je levensmissie én dat er 
harmonie is tussen jouzelf en al deze archétypes die samen aan een grotere geheel 
werken waardoor jij gezond én heel én verbonden in het leven, je werk en relaties kan 
staan. Het gaat dus veel verder dan alleen maar het ontdekken of meer helder krijgen 
van je missie.  

De reis bestaat uit 3 grote delen: 
- deel 1: het verzamelen van jouw archétypes 
- deel 2: het verdiepen van jouw archétypes 
- deel 3: het ontdekken van de functies van jouw archétypes en de weg naar je 

levensmissie 
Daarna krijg je in de laatste video nog vrijblijvend huiswerk mee om verdere stappen te 
kunnen nemen.  

Live workshop 
Je kan ook altijd live komen verdiepen tijdens een training. Als je deze online cursus 
gevolgd heb heb je recht op een korting van €50,00 bij het volgen van de 
dagworkshop of tweedaagse van De Gouden Reis. 

Belangrijk!  
Sla geen stap over en ga niet vooraf al naar het einde (deel 3) kijken want dit zou je 
proces en ontdekkingen verkeerd kunnen beïnvloeden. Hou het spannend tot het 
einde! Oké?! Dan kunnen we nu beginnen met deel 1!  

Materiaal dat je nodig hebt: 
- het blad waar alle archétypes opstaan  
- balpen en een schriftje 
- memo’s of kaartjes waar je zelf archétypes op kan schrijven 
- 16 A4 papier 

https://www.facebook.com/groups/496097964182928/


DEEL 1   
Verzamelen van jouw archétypes 

INLEIDING  

Archétypes 

Eerst even een woordje uitleg over wat archétypes nu zijn.  

Archétypes zijn deel- of subpersoonlijkheden in jezelf. Je kan het zien als kwaliteiten of 
energie in jou dat zich wil uiten, dat tot leven wil komen. Je hebt er heel veel, maar we 
gaan de belangrijkste verzamelen die nu van nut zijn in jouw leven, diegene die het 
meeste met jou resoneren.  

Deze archétypes zijn dienaars in je leven. Ze vragen allemaal aandacht en jij beslist hoe, 
wie en wanneer ze aandacht krijgen en ingezet worden in je leven. Dit is ook jouw taak. 
Leider van jouw archétypes worden, opdat ze jouw leven niet gaan overnemen. 
Sommige archétypes kunnen namelijk heel gulzig zijn en veel van je vragen maar dan 
leiden zij jouw leven en staan ze niet in hun zuivere kracht, ze geraken vermoeid, jij 
geraakt vermoeid.  



De bedoeling is dat al jouw belangrijkste archétypes aan bod kunnen komen in je leven 
en ze samen voor een groter geheel gaan zorgen, namelijk: door ze juist in te zetten 
zullen ze meer zin, betekenis en vervulling in je leven en je werk brengen.  

Enkele van deze archétypes hebben met jouw levensmissie te maken, niet allemaal. Dus 
het is van belang dat je tijdens de selectie nog niet te veel bezig bent met je missie, het 
gaat om veel meer. Alles zal wel helder worden op het einde van de reis.  

Missie 

Je missie is datgene wat je hier komt doen. Toen je naar de aarde kwam heb je alles 
hiervoor meegekregen. Het is zoals een zaadje waar een plant of boom uitgroeit. Ook 
daarin zit alles al in besloten om die plant of die boom te worden. Jouw ziel heeft JA 
gezegd tegen dit leven, alleen weet je allicht niet meer precies nu je hier bent wat je 
juist komt doen en ben je wat verward geraakt onderweg. Je hebt misschien te veel 
naar anderen geluisterd of bepaalde oerkwaliteiten van jou zijn mogelijk 
ondergesneeuwd geraakt in je kindertijd omdat ze niet herkend werden of je kreeg er 
negatieve commentaar op waardoor je mogelijk al heel lang je dromen hebt 
opgegeven. Je hebt vanalles aangenomen van anderen, maar het is niet jouw waarheid.  

Nu mag je jouw leven gaan leven en jouw vrijheid hierin nemen.  Je droom serieus 
nemen. Dromen mogen er zijn, je bent ermee geboren als kind en dat is het fijnste wat 
er is voor een kind dat zijn droom zal uitkomen. Ja toch!  

Ieder van ons heeft dus kwaliteiten en gaven en we mogen ze inzetten omdat we er 
plezier aan beleven, omdat het ons levensenergie geeft, zin en betekenis. En als we 
daarmee onze GIFT aan de wereld geven dan zijn we ook nog dienstbaar hiermee naar 
anderen. Als iedereen vanuit zijn gaven en talenten zou leven met als doel zelfgroei en 
zelfexploratie, én daarnaast iets van betekenis geeft aan anderen, aan de aarde, dan zijn 
we goed op weg om in vrede en harmonie met onszelf, anderen en de wereld te leven.  

De innerlijke missie van elke mens is mogelijk wel dezelfde: terug in onze essentie van 
licht en liefde komen en daarvoor hebben we allen ook een uiterlijke unieke missie om 
dit te realiseren. Het is deze uiterlijke missie die we gaan ontdekken tijdens de gouden 
reis. Maar het is wel van belang dat je je innerlijke missie ook ernstig neemt. Beseffen en 
weten wie je ten diepste bent. Je bent levensenergie ontsproten uit een Bron van licht 
en liefde en dat mag je hier terug gaan ervaren. Dat kan je doen door je af te stemmen 
op de Bron, het leven, het Universum, de aarde vanuit een diep contact vanuit je hart en 
ziel en vanuit dankbaarheid voor al wat is. Je mag je eigen paradijs worden en zo maken 
we samen het paradijs op aarde.  



OPDRACHT 1 : geleide ontspanningsmeditatie 

Doel  
Vanuit een ontspanningsmeditatie ga je puur intuïtief alle archétypes aanduiden die 
jouw ergens raken, boeien, die met je resoneren, die je aantrekken al weet je niet 
waarom. Dat kunnen er dus 10 of 20 zijn of misschien wel meer. Elke archétype leeft wel 
ergens in ons maar sommige trekken ons sterker aan. Ze hebben ook allemaal een 
andere functie in ons leven wat je later verder kan ontdekken. 

Concreet 

Vooraleer je start print je de PDF uit waar de archétypes opstaan. MAAR ga er nog niet 
naar kijken, laat je verrassen door het effect van de ontspanningsmeditatie zodat je écht 
intuïtief vanuit je gevoel gaat kiezen. 

Je gaat nu naar de opname van de geleide ontspanningsmeditatie bij dit deel. Zorg dat 
je rustig even de tijd hebt, dat je niet gestoord wordt en laat je wegdrijven, ontspan je 
lichaam, adem goed door, steeds dieper en dieper.  

Neem hier rustig de tijd voor. Ga best even ergens alleen zitten waar je niet gestoord 
wordt en ga echt in contact met je ademhaling en laat je zakken en meedrijven. Laat je 
ogen in je oogkassen vallen, ontspan je kaken, je spieren.... Laat alle gedachten voorbij 
drijven als wolken aan de hemel en blijf je richten op je ademhaling….. 

De ontspanningsmeditatie kan je beluisteren in de opname. Een alternatief is dat je zelf 
een rustig muziekje opzet en minstens 10 minuten ontspant. 

Als de geleide ontspanningsmeditatie gedaan is, doe je 'langzaam' je ogen open. Je 
blijft goed in contact met je ademhaling, je lichaam en dan duid je op het blad met de 
archétypes alle archétypes aan (of je schrijft ze op) die je iets doen, die je aantrekken, 
die met je resoneren, waarin je iets belangrijks van jezelf herkent ... Je hoeft het niet te 
begrijpen. Ga niet nadenken. Je kan geen fouten maken. Dat wordt later duidelijker. 

OPGELET: Deze archétypes zijn in wezen allemaal neutraal. Dus als je er iets negatief bij 
zou voelen dan kan dat iets van betekenis zijn. Je hoeft het daarom niet te selecteren 
maar onthoud het in je achterhoofd. Mogelijk komt het later terug te voorschijn. Soms 
heb je namelijk archétypes die je verkeerd (overdreven) hebt ingezet of er hangt iets 
negatiefs over vanuit je verleden (opvoeders, ouders,…) en kan je het niet meer zuiver 
zien en voelen.  

Veel plezier ermee en deel gerust je resultaten in de besloten facebookgroep: 
https://www.facebook.com/groups/496097964182928/ 

SUCCES 

https://www.facebook.com/groups/496097964182928/


OPDRACHT 2 : het kind in jou  

Je hebt nu je eerste intuïtieve selectie gemaakt en hebt een lijst van archétypes die iets 
met jou te maken hebben. Misschien 8, 15, 25 ... maakt niet uit. We gaan de selectie nog 
wat groter maken door een volgende opdracht. 

Je gaat nu werken met het kind in jou. Dat kan je op drie manieren doen (kies er één 
van of doe ze alle drie, alles is oké). Voor je ermee start zet je jezelf best apart in een 
rustige ruimte en ontspan je eerst  door diep doorheen jezelf te ademen. Heb je het 
lastig met gronden, dan kan deze meditatie helpend zijn: https://www.aykohuis.be/
product/grondingsmeditatie/ 

Start nu de bijgevoegde video bij deze opdracht of lees de opdrachten hieronder. 

1) Ga eens terug in gedachten naar je kindertijd en ga eens kijken wat je toen aan het 
doen was op momenten dat je je slecht voelde. Welke concrete dingen deed je dan 
om je weer beter te voelen. Het kind in jou wist dat direct wat het toen moest doen. 
Misschien ging je dansen, schrijven, sporten, .... Deze archétypes kunnen dus ook 
een belangrijke betekenis hebben. 

2) Als je aan je kindertijd denkt, welk waren dan momenten (al was het er maar één dat 
je kan herinneren) dat je iets aan het doen was waarbij je tijdloosheid, 
moeiteloosheid en vreugde ervaarde? Welke archétypes waren hier toen actief? Leg 
ze bij jouw selectie. Soms gebeurt het dan er mensen zijn die geen enkele 
herinnering aan zoiets hebben, dat kan. Dan laat je deze oefening.  

3) Als je nu op dit moment contact zou maken met het kleine meisje of kleine jongen in 
jou, waar heeft die nu behoefte aan? Wat zou die het liefste willen doen als hij de 
baas zou zijn? Welke archétypes verschijnen dan? Deze helende meditatie kan 
hierbij helpend zijn. https://www.aykohuis.be/pr…/innerlijk-kind-helingsmeditatie/ 

Vervolledig je selectie nu na deze oefeningen 
Het kan zijn dat je bij deze oefeningen archétypes ontdekt hebt die je al gekozen had 
bij de vorige opdracht. Dat is helemaal oké en is het louter een bevestiging dat ze er 
zeker bij horen. Het kan ook zijn dat je bij de drie oefeningen steeds bij dezelfde 
archétypes uitkomt, dat is dus ook helemaal oké. Je kan geen fouten maken. Je kiest zelf 
of de archétypes die uit deze oefeningen komen of je ze ook bij je selectie wil leggen. 
Het aantal geselecteerde archétypes is nu nog niet van belang. Later kan je er altijd nog 
weg doen. 

Veel plezier ermee en deel gerust je resultaten in de besloten facebookgroep:  
https://www.facebook.com/groups/496097964182928/ 

Je bent nu klaar voor opdracht 3. 

https://www.aykohuis.be/product/grondingsmeditatie/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aykohuis.be%2Fproduct%2Finnerlijk-kind-helingsmeditatie%2F&h=ATOYypkUyz97NcSwdpi_6IJzeaX2oHV9XW8TjhjgI0znlm3k57bynWIw1KpxAZu1kjMgq27WisQBON6wS7hWjVrPAGCvQeZkWxbNvozZTwmJy6n-MS2QHLOt5q_OQxHEQAm9aNOc
https://www.facebook.com/groups/496097964182928/


OPDRACHT 3 : het ontroerendste compliment  

Bekijk de video of lees de opdracht hieronder. 

WAT IS HET ONTROERENDSTE COMPLIMENT DAT JE OOIT GEKREGEN HEBT? 

Een compliment dat je hart raakte, waar je een diepe erkenning voelde van iets van je 
ziel. Kijk dan eens welk archétype er in dat compliment belicht werd in jou door een 
ander of anderen. Je hebt misschien al verschillende complimenten gekregen, maar 
welk deed je van binnen echt iets bijzonders? Ontdek je nog een nieuw archétype nu? 
Of een stevige bevestiging!  

Vervolledig je selectie nu na deze oefeningen 
Je noteert bij jouw selectie van archétypes het archétype dat als resultaat uit deze 
opdracht kwam.  

Veel plezier ermee en deel gerust je resultaten in de besloten facebookgroep: https://
www.facebook.com/groups/496097964182928/ 

Je bent nu klaar voor opdracht 4. 

 

https://www.facebook.com/groups/496097964182928/


OPDRACHT 4 : jouw helden  

Bekijk de video of lees onderstaande tekst en voer je opdracht uit 

WIE WAREN OF ZIJN DE HELDEN IN JOUW LEVEN 

Helden in je leven vertegenwoordigen archétypes die jij in anderen ziet maar die ook 
mogelijk in jezelf aanwezig zijn. Geen vorm van jaloezie maar echte (h)erkenning van 
iets van jezelf in die helden. Dat kunnen helden zijn uit je echte leven als kind of 
volwassenen, dat kunnen stripfiguren zijn geweest, of auteurs, acteurs, politici,.... Kijk 
eens of deze archétypes ook welkom zijn in jouw selectie. 

Vervolledig je selectie nu na deze oefeningen 
Je noteert bij jouw huidige selectie de archétypes die als resultaat uit deze opdracht 
kwamen.  

Veel plezier ermee en deel gerust je resultaten in de besloten facebookgroep:  
https://www.facebook.com/groups/496097964182928/ 

Je bent nu klaar voor opdracht 5. 

https://www.facebook.com/groups/496097964182928/


OPDRACHT 5 : maak een werkbare selectie  

Bekijk de video of lees onderstaande tekst en voer je opdracht uit. 

Je hebt nu een ruime selectie van archétypes. Nu is het aan jou om deze selectie te 
beperken tot min. 10 en best max. 16 archétypes. Meer mag maar dan heb je gewoon 
meer werk :-)  

Hoe selecteren? 
Heb je er op dit moment meer dan 16 dan mag je echt gaan voelen wie nu die 
belangrijkste zijn, zodat je een verscheidenheid, een diversiteit van archétypes hebt 
waarmee je gaat werken. Denk niet alleen aan je missie bij je selectie, dat is nu nog niet 
zo van belang. 

TIP 1 
Misschien heb je archétypes die wel heel erg op elkaar lijken en betekenen ze zo goed 
als hetzelfde en kan één van hen de andere mee vertegenwoordigen of je kiest een 
nieuwe naam voor deze archétypes die ze samenvat naar jouw gevoel.  

TIP 2 
Je kan ook kaartjes maken van deze archétypes en ze dan in stapels leggen. Een stapel 
'deze 100% zeker wel', een stapel 'kan misschien weg of vervangen worden door een 
ander' en een stapel van 'kan toch wel weg en is oké'. Als je dat met je handen doet kan 
je echt gaan voelen of het oké is dat je ze eventueel bij de stapel 'nee/kan wel weg' legt 
of misschien ervaar je dat er iets protesteert in je lijf en voel je dat het er echt wel bij 
moet zijn. Voel vooral, niet nadenken. 

Als je een archétype weglegt en niet meer laat mee doen, wil dat niet zeggen dat het 
niets met jou te maken heeft maar dat de anderen meer aandacht vragen, aanwezig zijn 
of willen zijn, een groter dienstbaarheid kunnen hebben in je leven op dit moment. 
Later kan het dat er andere archétypes je aandacht gaan vragen. 

Benieuwd wat dit gaat brengen.  

Veel plezier ermee en deel gerust je resultaten in de besloten facebookgroep:  
https://www.facebook.com/groups/496097964182928/ 

Je bent nu klaar voor DEEL 2. 

https://www.facebook.com/groups/496097964182928/


DEEL 2 
Verkennen en verdiepen van jouw 
archétypes 

OPDRACHT 1 : invoelen  

Bekijk de video of lees onderstaande tekst en voer je opdracht uit 

Je noteert elk geselecteerd archétype op een A4 blad. Je hebt dan in totaal 10 tot 16 
A4’s met op elk blad een ander archétype. Je kan hier rustig de tijd voor nemen door op 
je eigen kunstzinnige of creatieve wijze de woorden van de archétypes op de A4’s te 
schrijven, schilderen, …. zo begin je al in de energie te komen van deze archétypes. Zet 
nog wat rustige muziek erbij op en je komt zeker nog dieper in het proces.  

Als je hiermee klaar bent dan leg je deze A4’s op de grond in een rij. De volgorde is niet 
van belang. Zet je vooraan de rij en luister naar rustige muziek en dan wandel je op je 
eigen tempo over de archétypes heen. Bij elk archétype stop je even en ga je invoelen. 
Het kan zijn dat je niets voelt of juist heel veel. De bedoeling is dat je eventjes één wordt 
met dit archétype, alsof je het archétype hélemaal bent. Gewoon voelen en ervaren.  



Nadien of tijdens de wandeling kan je in je schriftje eventueel belangrijke 
ontdekkingen, gevoelens of ervaringen noteren. Het kan zijn dat je bij één archétype 10 
seconden invoelt en bij een ander 30 seconden of zelfs langer. Doe het op jouw tempo.  
Best op je blote voeten.  

Veel plezier ermee en deel gerust je resultaten in de besloten facebookgroep:  
https://www.facebook.com/groups/496097964182928/ 

Je bent nu klaar voor opdracht 2. 

 

OPDRACHT 2 : in dialoog met je archétypes 

Bekijk de video of lees onderstaande tekst en voer je opdracht uit 

Deze opdracht is de langste opdracht van de Gouden Reis. Je kan dit best spreiden 
over enkele dagen.  

Je gaat nu met elk archétype in dialoog gaan. Hoe doe je dat? Je gaat ergens op een 
rustige plaats zitten en legt 1 archétype ergens voor jou, daar waar het hoort. Dat kan 
heel dichtbij zijn of heel veraf, voor jou, achter jou, links of rechts. Voel maar waar het 
moet liggen. Je hoeft het niet te begrijpen.  

Dan ga op de plaats waar je het archétype gelegd hebt in de ruimte op het archétype 
staan of zitten en je voelt in en je antwoord op de volgende vragen. Noteer je antwoord 
in je schriftje. Neem er rustig de tijd voor en schrijf gewoon alles vanuit je hart, wezen, 
buik als je even in de rol gaat zitten van dit archétype. Je kan ook ononderbroken 
schrijven, zonder te stoppen, om zo dieper te voelen. Dit werkt echt goed!  

https://www.facebook.com/groups/496097964182928/


IN DIALOOG MET JOUW ARCHYTYPES 

 1) Hoe voelt het archétype zich? Hoe is het met hem of haar?  

 2) Wat komt dit archétype doen in jouw leven, wat is de rol, de betekenis, wat  
 zou dit archétype het allerliefste willen doen als het helemaal zijn gang kan  
 gaan. Waar is het dan mee bezig. Hoe ziet er dat uit, hoe ruikt dat, hoe proeft dat, 
 hoe voelt dat,.... 

 3) Heeft het archétype iets nodig van jou om zich beter te voelen in je leven, om 
 meer aanwezig te kunnen zijn, om meer aan bod te komen en wat is dat dan en 
 hoe kan jij dat geven, wat is daarvoor nodig?  

 4) Met welke andere archétypes is dit archétype nauw betrokken? 

 5) Met welke archétypes van de selectie heeft dit archétype last of ligt het in  
 conflict? Wat speelt er hier? 

Dit zijn hulpvragen om dieper in contact te komen met jouw archétypes. De volgorde 
van de vragen is niet zo van belang en het kan zijn dat er ook andere vragen naar boven 
komen.  

Dit doe je nu dus met elk archétype.  

TIP 
Je kan er voor kiezen om alles wat je hierbij ervaart te noteren in je schriftje of je kan de 
keuze maken om op je bed of in de zetel te gaan liggen en ga je inbeelden met je ogen 
dicht dat je contact maakt met dit archétype en dat jij ermee aan de praat gaat vanuit 
deze vragen. Je kan het gesprek opnemen en later beluisteren.  Zowel het schrijven als 
het visualiseren kan je steeds opnieuw doen.  

Veel plezier ermee en deel gerust je resultaten in de besloten facebookgroep.  
https://www.facebook.com/groups/496097964182928/ 

Je bent nu klaar voor opdracht 3. 

https://www.facebook.com/groups/496097964182928/


OPDRACHT 3 : legging van jouw archétypes 

Je bent nu in dialoog gegaan met elk archétype. Nu ga je terug op je stoel zitten met 
alle archétypes (de A4’s) in je hand. Je gaat ze nu één voor één in de ruimte leggen op 
je gevoel. Misschien komen ze allemaal in een kring rondom jou te liggen of op een 
heel andere manier. Als je hiermee klaar bent kan je er eens gaan voelen met welke 
archétypes je nog verder in dialoog wil gaan. Benieuwd wat dit nog oplevert. 

Veel plezier ermee en deel gerust je resultaten in de besloten facebookgroep.  
https://www.facebook.com/groups/496097964182928/ 

Je bent nu klaar voor DEEL 3. 

 

https://www.facebook.com/groups/496097964182928/


DEEL 3 
Helder krijgen van de functies van 
jouw archétypes en levensmissie 
OPDRACHT 1 : chakralegging  

Bekijk de video of lees de opdracht onderaan. 

Materiaal: Print vooraf het A4 blad af met de tekening waar een figuur opstaat met 
daarop de chakra’s aangeduid. Je hebt nu ook zelfklevende etiketjes of memo’s nodig. 

Je schrijft elk archétype op een zelfklevend etiketje of memo. Je neemt ze één voor één 
vast en scant je lichaam af en plakt ze op het gebied van je lichaam op één van de 7 
chakra’s waar het volgens jouw gevoel thuis hoort. Je kan dit met je ogen open of dicht 
doen. Zie wat het beste voelt. Bekijk zeker eens de video dat maakt het vast nog 
duidelijker.  

Je kan er voor kiezen om wel of juist niet te weten wat de inhoud van het etiketje is, dus 
dat je wel of niet weet welk archétype je vast hebt. Belangrijk bij deze oefening is dat je 
goed gegrond en uitgerust bent!  Soms zal je mogelijk ervaren dat je lichaam een 
beetje voorover gaat buigen als dit de plek is waar het etiket moet geplakt worden.  



OPDRACHT 2 : SLOTOPDRACHT 

Bekijk zeker de video. Een deel van de video vind je hier terug. 

Hieronder volgt nu de uitleg van de chakralegging. 

1. HELING EN OPENING VAN JOUW CHAKRA’S  
De archétypes die op de chakra’s liggen hebben als doel deze chakra’s te helen en te 
openen. Als je deze archétypes meer gaat inzetten is dat ten goede voor de heling en 
opening van deze chakra’s.  

2. LEVENSMISSIE 

* De archétypes die op het hart (4de chakra - groen) werden gelegd, hebben het 
meeste met je levensmissie te maken. Via de archétypes di op je hart liggen kan je je 
missie realiseren.  

*  De archétypes die op je plexus (3de chakra - geel) liggen zorgen voor daadkracht om 
deze droom ook te realiseren. Plexus en hart dienen samen te werken.  

* De archétypes die op de keel (5 de chakra - blauw) liggen zijn dienend om je missie 
naar buiten te brengen.  

* De archétypes op je onderste chakra of wortel/stuit chakra (1ste chakra - rood) 
helpen je te aarden en te gronden.  

* De archétypes op je sacrala  chakra (2de chakra - oranje) helpen je ivm je creativiteit, 
je zelfexpressie, je passie, je seksualiteit, je innerlijke groei en heling , je levensvuur 
weer aanboren) 

* De archétypes op je je derde oog (6 de chakra - indigo) en je kruin (7de chakra - 
paars) helpen je meer je intuïtie aan te boren, het onbewuste veld, het helderziende 
en heldervoelende, de connectie met de kosmos en je dromen en zo zijn ook zij 
ondersteunend aan je levensmissie.  

Samengevat 

De archétypes die in je hart liggen daarmee kan je je missie gestalte geven. Het kan 
best zijn dat je andere archétypes ook inzet in je job, bvb die op de 3de of 5de of 6de of 
7de chakra’s liggen. Ze kunnen allemaal mee helpen, alleen die in je hart liggen zijn de 
archétypes die via jouw job onderliggend je missie mee vervullen.  



HUISWERK LEVENSMISSIE  

Wat is nu je missie? Je hebt al de archétypes ontdekt (die in je hart liggen) die jouw 
missie mee gaan organiseren als je deze inzet. Wat is je missie nu dan? Daar heb je nu 
helemaal naar te gaan voelen vanuit deze chakra legging en daarvoor krijg je 
onderstaande opdracht nog mee.  

1) Schrijf je levensmissie uit in 1 creatieve zin waarbij je gebruik maakt van de 
woorden of vervormingen van de woorden van de archétypes die op het hart liggen 
Je kan de zin beginnen met … ‘Ik ben op aarde om….’ ‘Mijn levensmissie is….’    

  Neem hier voldoende tijd voor. Doe dit in alle rust en stilte. Pas als je echt 
ontroering voelt ben je er. Je kan best schrijven zonder te stoppen en als je niet 
meer weet wat je moet schrijven schrijf je gewoon ‘ik weet niet meer wat ik moet 
schrijven’ en ga steeds dieper. Ga uit je hoofd, zak in je hart en je buik tot je het 
diep gaat voelen.  

2)      Wat zijn nu concrete stappen of keuzes die gemaakt mogen worden op korte ,   
 middellange en lange termijn.  
 Als je missie nu helder is kan je een plan opmaken van aanpak.  Wat heb je nodig 
 om hieraan te voldoen, het vol te houden. Tips: ondersteunende boeken lezen,  
 film, meditatie, heling van negatieve overtuigingen,… 
 Je kan ook terecht op mijn workshop ‘op weg naar meesterschap’. Hier krijg je nog 
 meer input om je droom te gaan manifesteren. De data hiervan vind je op mijn  
 website op de agenda.  

3)  Wat weerhoudt je nu nog om je weg verder te gaan? Wat zijn mogelijke   
 blokkades. 
 Indien je deze tegenkomt op je pad dan zijn er verschillende mogelijkheden om 
 deze te helen of te transformeren.  Zelf werk ik met innerlijk kind werk,   
 thetahealing, BARS, Akasha-kronieken.  

Alles heeft te maken met in jezelf geloven, in je kracht gaan staan, beseffen dat je uniek 
bent en je je gaven en missie al vanaf de geboorte hebt meegekregen. Het zit dus al in 
jou! Je hoeft niets te bewijzen. Je mag gaan spelen met jouw archétypes, je mag gaan 
experimenteren met de vorm zolang je maar bezig bent vanuit je hart en ziel, zolang je 
maar keuzes maakt vanuit je groter zelf, niet vanuit angst maar vanuit liefde, liefde voor 
jezelf.  Dit vraagt moed, volhouden, vertrouwen. Je kan het, het zit in jou. Je bent in 
wezen al compleet en vanuit jouw rijkdom, jouw overvloedsbewustzijn mag je nu gaan 
creëren!  

Deel gerust jouw ontdekkingen of je missi nog op de besloten facebookgroep : 
https://www.facebook.com/groups/496097964182928/ 

http://www.apple.com/nl
http://www.aykohuis.be/agenda
https://www.facebook.com/groups/496097964182928/


 
TOT SLOT 
Fantastisch dat je tot het einde geraakt ben. Het was vast een hele reis. Je hebt er hard voor 
gewerkt. Ik hoop en vertrouw erop dat je veel ontdekt hebt over jezelf en je missie, je talenten 
en je gaven.  Ik wens je ook alle goeds bij je verdere pad. 
Mocht je verdere ondersteuning nodig hebben ben je uiteraard welkom. Mijn aanbod vind je op 
mijn website www.aykohuis.be  

GOUDEN REIS LIVE  
Mocht je behoefte of zin hebben om de Gouden Reis ook eens live te volgen, ook dan ben je 
uiteraard heel erg welkom. Heel interactief gaan we dan te werk waarbij andere deelnemers ook 
jouw archétypes gaan representeren.   
Je kan ook kiezen voor het Traject Het Gouden Ei waarbij je én de Gouden Reis volgt en keuze 
hebt uit drie opties om een traject te doorlopen na De Gouden Reis workshop. Je krijgt dan 
individuele sessies aangeboden, een verdiepingsdag ‘op weg naar meesterschap’ en enkele 
bonussen.  

KORTING  
Als je na deze online workshop de live workshop De Gouden Reis wil volgen krijg je een 
reductie van €50,00 op het inschrijfgeld. Als je voor het Gouden Ei Traject zou kiezen dan krijg 
je €100,00 korting. Je kan keuze maken uit een dagworkshop of een tweedaagse. De inhoud is 
hetzelfde alleen is er meer tijd en ruimte voor je proces tijdens een tweedaagse.  Als je zou 
inschrijven voor zo’n workshop of traject meld dan even vooraf dat je de online versie al 
bestelde, zodat ik een kortingscode voor jou kan aanmaken waarbij je van de korting kan 
genieten.  

WORD ZELF LEVENS EN ZIELSMISSIECOACH 
Misschien ben je zelf wel (startend) coach of heb je dit nu ontdekt tijdens jouw Gouden Reis en 
is het misschien ook wel jouw missie om mensen te begeleiden op hun levenspad en naar hun 
levensmissie toe, dan leer ik jou graag met deze methode werken tijdens de opleiding ‘Word 
Levens- en Zielsmissiecoach met De Gouden Reis Methode’. 

Ik wens je nog heel veel succes en liefde op jouw unieke pad. 

Namasté  
Peter Grard

http://www.aykohuis.be
https://www.aykohuis.be/activiteiten/gouden-reis/
https://www.aykohuis.be/activiteiten/het-gouden-ei-gouden-reis-traject/
https://www.aykohuis.be/activiteiten/word-coach/

