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Vooraf   

Dit is een verhaal met alle kleuren van de regenboog. Het vurige rood in dit verhaal staat 

voor strijdlust en léven; het warme oranje voor liefde en samenwerken. Het stralende geel 

voor wijsheid en inzicht; het frisse groen voor heerlijk genieten. Het heldere blauw voor 

praten, helder communiceren. Het diepzinnige indigo voor grip op problemen en 

bescherming. En het mysterieuze violet-roze verwijst naar dromen en idealen. Het zijn de 

kleuren van de regenboog, van de natuur en in dit verhaal van zeven krachten in mensen, we 

noemen ze in dit verhaal tijdgeesten.   

De krachten van mensen gaan allerlei kanten op, net als in de natuur. Het vuur in mensen kan 

zacht gloeien en heftig branden. Gevoelens kunnen als water in een kabbelend beekje 

stromen, maar ook hard als ijs worden. Het verstand kan als het licht van de zon stralen, maar 

zich ook verbergen als een schaduw in de nacht. Mensen zijn net als het weer. De lucht kan 

helderblauw, bewolkt, vol regen of wit van de sneeuw zijn. Licht en donker wisselen elkaar 

af, een adembenemend schouwspel. Zo mooi zijn de krachten; zolang mensen ze kunnen 

hanteren. 

 

Soms wordt de lucht te donker. Het vuur te heftig. De storm te krachtig. Dan kunnen mensen 

hun krachten niet meer aan. Strijdlust kan uitmonden in agressie… Werklust in stress of een 

depressie. Het rood kan in mensen te fel worden, het geel te dof, het blauw te grauw. Soms 

verkleurt er meer dan mensen kunnen verdragen. Mensen kunnen fantasten, opjagers, 

vechtersbazen, angsthazen en praatjesmakers worden. Soms lijken het niet langer hun eigen 

krachten te zijn. Veel mensen verlangen naar meer zonneschijn na een tijd van regen. Dan 

gaan hun kleuren weer stralen. Herken je dat? Over dat verlangen gaat dit verhaal.  

Dit verhaal is geschreven om duidelijk te maken hoe krachten in mensen en groepen 

veranderen. Je kunt ontdekken welke patronen en mechanismes er spelen en hoe je de 

krachten positief kunt houden. In het verhaal maak je kennis met twee jonge mensen, een 

man en een vrouw, Iko en Mica. Ze zijn op avontuur en ontdekken onderweg veel over 

zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Ze noemen de zeven krachten die ze tegenkomen 

tijdgeesten. Zullen Iko en Mica bij alle ontmoetingen op tíjd in de gaten hebben wanneer hun 

krachten van kleur verschieten? En hoe lossen ze dat op?  Kom mee op reis en ontdek je 

eigen krachten.  
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Een dikke brief   

Iko krijgt een brief. Een dikke brief, zonder afzender. Maar zijn naam staat er op. Hij maakt 

hem open en ziet dat er ook tekeningen in staan. Hij leest:  

‘De wereld is mooi en er is tegelijk gedonder in de wereld. Soms kun je worden meegezogen. 

Dan sta je opeens aan de ene of andere kant. De tijdgeest kan je soms, voordat je het weet, 

te pakken nemen terwijl je dat eigenlijk niet wilt. Ken je dat? Dan is deze brief voor jou. Het 

maakt niet uit hoe jong of oud je bent. Hier is een verhaal om de krachten van de tijdgeest, 

de tijdgeesten, te pakken te krijgen als ze te ver gaan.’   

Iko is niet jong of oud. Hij zit er ergens tussen in. Wie zijn die geesten eigenlijk? vraagt hij zich 

af. Om welke krachten gaat het? En wie steekt hier achter? Hij gaat op de bank liggen en 

leest verder: 

‘Je kunt de tijdgeesten niet zien, maar wel opmerken. In jezelf en in anderen. Als je van die 

krachten de naam weet en het gezicht, kun je ze makkelijker herkennen.’  

Ik geloof niet in spoken of rare tijdgeesten, denkt Iko. Maar als je bijvoorbeeld boos wordt, 

kan er een kwaadaardige geest over je komen. Zouden ze dat bedoelen?  

Hij heeft wel eens gehoord over ‘de tijdgeest’. Dat sloeg dan op wat mensen wel en niet 

deden in een bepaalde tijd. Maar had je daar dus meer van? Hij leest verder: 

‘De krachten van de tijdgeesten zijn op zich goed, hun kleuren zijn prachtig. Maar ze kunnen 

ook lastig zijn of zelfs gevaarlijk worden. Soms laten ze je dingen doen die je niet wilt. Als je 

weet om welke krachten het gaat en wat ze doen, kun je voorkomen dat het mis gaat. 

Daarom is het nodig om de tijdgeesten een naam te geven en een gezicht.’  

Iko kijkt naar de tekeningen in de brief, maar hij kan de geesten niet herkennen.  

‘In deze brief laat ik je eerst iets van de schaduwkant van zeven tijdgeesten zien. De geest die 

te kwaad kan worden, kunnen we de Aanvaller noemen.’ 

En de Paniekgeest is er eentje in de lucht met mistflarden.  

 

De Aanvaller De Paniekgeest   
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De derde geest is een Opjager. Als mensen 

sneller gaan praten, elkaar opjagen en niet 

meer goed weten wat ze doen, dan kunnen we 

die geest de Opjager noemen.  

OK, denkt Iko en zijn gezicht klaart op. Nu heb 

ik er drie. De aanvaller, de paniekgeest en de 

opjager. Hij kan zich niet voorstellen dat hij veel 

last van die tijdgeesten kan krijgen. Hij heeft 

nog nooit iemand aangevallen. Nou ja, niet 

echt. En van grote paniek is er bij hem ook 

nooit sprake geweest. Hij is ook geen type dat 

zich makkelijk laat opjagen. Zo snel is hij 

meestal niet. Behalve als het op hardlopen aan komt. Maar hij wil er wel meer van weten:  

‘Eigenlijk zijn de tijdgeesten goede krachten die bij elkaar horen. Als ze in balans zijn, zijn het 

kwaliteiten in mensen. De Aanvaller is eigenlijk een dappere strijdgeest die voor het goede 

vecht. De Paniekgeest is eigenlijk een droomgeest die zijn fantasie gebruikt.’  

Iko kan zich wel iets voorstellen bij de strijdgeest, maar de droomgeest ziet hij nog niet 

zitten. Hij vindt het maar vreemd. Hij loopt naar de koelkast en pakt iets te drinken. De 

dappere strijdgeest spreekt hem wel aan. Die roze droomgeest kan hem gestolen worden. 

Hoewel, hij heeft natuurlijk wel dromen… maar wat heeft die geest met paniek te maken? 

Misschien is de schrijver van de brief wel een vreemde vogel. Hoe kan een droomgeest nu 

een paniekgeest worden?  

‘Je vraagt je misschien af hoe het mis kan gaan met de tijdgeesten. Goede krachten in de 

mens kunnen de weg kwijtraken. De droomgeest raakt in de war. De strijdgeest kan zo boos 

worden dat hij in het wilde weg om zich heen slaat. Als deze krachten uit hun evenwicht zijn, 

krijgen mensen er last van.’  

Iko kan zich voorstellen dat bepaalde krachten vreemd gaan doen als ze uit balans zijn. 

Hoeveel moeite heeft hij niet gehad om te wennen in de buurt waar hij nu woont en nog 

niemand kende? Al zijn vrienden met wie hij het zo leuk had, woonden nu ver weg. Daar kun 

je je rot onder voelen of je gevoel wordt vlak. Misschien gaan die tijdgeesten daar wel over. 

De Opjager       

Droomgeest Strijdgeest 
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Het wordt donker in de kamer. Hij doet het licht aan, de gordijnen dicht en leest nieuwsgierig 

verder.   

‘De kracht van de tijdgeest is soms als een vuur dat mensen niet kunnen tegenhouden. Een 

draaikolk waarin je niet kunt zwemmen. Een muur die te hoog is om overheen te klimmen. Of 

een storm waarin je niet kunt lopen zonder te vallen. Je kent het misschien wel uit je 

dromen. Je kunt het voelen als de krachten in jou van streek raken. Je buik doet pijn. Je hart 

klopt in je keel. Je gaat rare dingen zeggen. Of je trekt je terug en bouwt een muur om je 

heen.’  

Dat soort gevoelens kent Iko. In sommige films moeten mensen het opnemen tegen kwade 

machten. Maar deze geesten gaan over krachten die in jezelf zitten. Maar wat kun je daar 

dan mee? Hij doet alsof er niets aan de hand is als hij zich rot voelt. En als het echt niet gaat, 

dan gaat hij met zijn vrienden praten. Maar ja, die had hij nu juist niet meer in de buurt. Hij 

neemt een slok en leest verder:  

‘Er komt gedonder als mensen deze krachten niet op tijd herkennen. Als ze niet voelen dat 

een bepaalde geest het overneemt. Dan worden ze door die kracht gepakt. Net als in je 

dromen, maar dan echt.’  

Iko is gewend om een oplossing te zoeken of om helemaal niets te doen als hij het niet ziet 

zitten. Maar in deze brief lijkt het er op dat je de krachten in je geest kan bedwingen. Kan hij 

dat? Zou het wat uitmaken als hij ze kan herkennen? Bij zichzelf of anderen? Hij denkt van 

niet, maar is wel benieuwd welke tijdgeesten er nog meer zijn.  

‘Soms is het moeilijk op te merken dat 

een van je krachten uit balans is. 

Sommigen tijdgeesten zien er mooi uit 

en zorgen dat je je eerst lekker voelt. De 

prachtige Genietgeest kan een 

Zwijmelgeest worden. Die ken je wel.  

Dan ga je teveel drinken, slikken of wil je 

steeds meer kopen en word je in een 

draaikolk meegezogen. Het gebeurt 

thuis, op straat, op je werk en op school. 

Het gebeurt in het klein en in het groot.’  

OK, denkt Iko. Nog drie te gaan. Bij de genietgeest kan hij zich inderdaad wel wat 

voorstellen. Uiteraard. Hij heeft laatst nog een kater gehad na een avondje stappen. Hoe 

gevaarlijk kunnen de tijdgeesten worden, vraagt hij zich af. En zouden er achter de grote 

problemen in de wereld ook krachten van een tijdgeest zitten? Krachten die mensen niet 

meer in de hand hebben?   

‘Soms wordt de kracht van de tijdgeesten heel groot. De tijdgeesten kunnen in groepen 

oppermachtig worden. Die tijdgeesten zijn er ook. Daarover hoor je later misschien meer.’  

Enfin, hij heeft nu over vier tijdgeesten gelezen en begrijpt dat het krachten in mensen zijn. 

Met lichte en donkere kanten. Maar hij heeft nog geen idee hoe je die tijdgeesten kan 

bedwingen. Wat zou hij moeten doen als hij een van die krachten tegenkomt? Bij zichzelf of 

Zwijmelgeest 
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iemand anders? Gewoon op tijd stoppen, is makkelijker gedacht dan gedaan. Zeker in een 

groep. Maar zoveel is inmiddels wel duidelijk voor Iko: voor de schrijver van de brief gaat het 

erom dat mensen de krachten op tijd herkennen, namen geven en meer in beeld gaan 

brengen. Daarom staan er natuurlijk tekeningen bij en hebben ze een gezicht. Zo kun je het 

beter onthouden. Hij leest het slot:  

‘In het verhaal over de 7 tijdgeesten kun je lezen wie de tijdgeesten zijn, in wat voor wereld 

ze leven, wat ze doen en wat je zelf kunt doen als je de krachten bij jezelf of anderen 

tegenkomt. Wil je die wereld meemaken? Kijk dan op www.Ghkkjhg74gi.nl  Dit is alleen voor 

jou bedoeld.’  

Wat een rare website, denkt Iko en slaat de bladzij om. Die is leeg. Hij pakt zijn tablet en kijkt 

op de site. Het is een spel The game of 7 spirits, met een verhaal waarin hij zelf tijdgeesten 

kan opsporen. En hij ziet een jonge vrouw die hem wel aanspreekt. Haar ogen spreken 

boekdelen en trekken hem sterk aan. Hé, kent hij die vrouw niet ergens van? Ze lijkt op zijn 

vroegere klasgenootje Mica! Hij klikt op het verhaal en … 
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1. Een mooi begin 

 

 

 

 

 

 

 

 

... klikt op START en komt in een prachtige droomwereld terecht. Er staat een verhaal bij en 

tekeningen, net als in de brief. En hijzelf, Iko, is de hoofdpersoon. Tot zijn verbazing is de 

naam van de jonge vrouw Mica. Hoe is het mogelijk! Hij leest wat de tijdgeesten kunnen:   

 ‘Ergens, in een paradijselijke wereld, leven mensen in vrede. Ze hebben een mooi leven met 

elkaar. Zeven krachten stralen in hen: de rode strijdgeest, oranje werkgeest, goudgele 

wijsgeest, groene genietgeest, blauwe praatgeest, indigo heersgeest en de violet-roze 

droomgeest. Zo is het als dit verhaal begint.   
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Soms stralen de krachten in mensen meer dan anders. Het rood wordt dan zo vlammend als 

een zwaard, het oranje zo warm als een kampvuur, het geel zo stralend als een ster, het 

groen zo fris als het water in een groot meer, het blauw zo open als een lied, het indigo zo 

donker en beschermend als de nacht, het violet-roze zo dromerig als een roze wolk…  

Iko en Mica, twee jonge mensen, leven in 

deze wereld waarin het soms een 

paradijs lijkt maar waar het ook flink kan 

stormen. Ze hebben allebei krachten 

waarin ze uitblinken. Iko heeft een 

sterke wil en kan goed vechten. Mica 

straalt, is wijs en kan mensen aan het 

denken zetten. Zij kennen de lichte en 

donkere kant van hun krachten. Ze 

kennen het vuur in zichzelf dat zacht kan 

gloeien of heftig branden. Ze ervaren 

hun gevoelens, die als een kabbelend 

beek kunnen stromen, maar die ook 

helemaal tot rust kunnen komen. Ze kunnen stralen als sterren en weten dat hun licht zich 

ook achter wolken kan verbergen. Iko en Mica zijn net als het weer. Licht en donker wisselen 

elkaar af. Ze noemen zeven krachten in mensen tijdgeesten omdat ze er op tijd bij willen zijn 

als ze opspelen. Herken jij de zeven krachten in jezelf?   

De zeven krachten 

Door de vurige rode strijdgeest worden 

mensen dappere strijders. Hij helpt Iko 

en Mica om te vechten voor wat ze 

willen en te overleven. Daar is geen 

geweld voor nodig. Maar als het moet, 

kunnen ze vechten als leeuwen. Ze 

beheersen de felle krachten van de 

strijdgeest goed.   

 

 
De vrolijke oranje werkgeest maakt het 
vuur in mensen verder wakker. Ze geeft 
hen verlangen naar liefde en kracht om 
stevig door te werken. Iko en Mica 
worden minnaars en handige werkers. 
Ze bouwen hun leven met anderen op 
en kunnen hun tijd prettig indelen.   
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De stralende gele wijsgeest zorgt voor 

inzicht en wijsheid. Hij laat Iko en Mica 

zien wie ze zijn en hoe zij hun 

kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen. 

Daardoor gaan ze twinkelen als sterren 

en laten ze zich leiden als dat nodig is.  

 

 

 
De heerlijke groene genietgeest leert 

hen genieten van de liefde en het leven 

en neemt hen mee in de stroom van het 

leven en laat zien hoe ze op tijd hun 

grenzen kunnen stellen en bijsturen. Er 

groeit een natuurlijke balans tussen 

geven en nemen. 

  
 
 

De heldere blauwe praatgeest leert hen 

een duidelijke taal, waardoor ze elkaar 

goed gaan begrijpen en aanvoelen. Ook 

worden ze vertellers van verhalen. Soms 

wordt het verhaal een lied en zingen ze 

de sterren van de hemel.  

 

 
 
 
De rechtvaardige indigo blauwe 

heersgeest laat zien hoe ze grip kunnen 

krijgen op moeilijkheden. Hij laat zien 

waar kansen liggen. Ze stellen samen 

regels en wetten vast om te zorgen dat 

alle mensen tot hun recht kunnen 

komen.   
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De mysterieuze roze droomgeest geeft 

dromen die perspectief geven. Hij voedt 

hun verlangen naar een wereld van liefde. 

Ze gaan betekenis geven aan wat er 

gebeurt en plannen maken. Kunstenaars 

met een visie gaan dromen verbeelden.  

 

 

Zo worden Iko en Mica strijders, werkers, sterren, 

liefhebbers, vertellers, beheersers en dromers. 

Levenskunstenaars. Je ziet de tijdgeesten niet, 

maar wel de krachten die zij uitstralen.’   

 

Iko denkt na over de kracht van de tijdgeesten. Nu heeft hij ze alle zeven op een rijtje. Hij 

herkent vooral de strijdgeest en de genietgeest. Welke kracht zal hij kiezen om mee te 

spelen? Of kan dat niet? Hij bekijkt het vervolg van het spel en ziet de vragen staan. Er staat 

bij: Beantwoord deze vragen en je weet wie jij bent in het spel! Als hij het niet doet, kan hij 

niet verder. Hij vult de vragen in door de tijdgeesten aan te klikken.  

 In welke krachten herken jij jezelf?  Iko klikt de strijdgeest en de genietgeest aan. 

 Welke kracht mag jou in dit spel helpen?  Hij denkt even na en kiest dan voor de 

wijsgeest. 

 Welke kracht is voor jou wel eens lastig om op tijd te beheersen?  Tja, dat is de 

genietgeest. 

 Welke kracht kies jij om mee te spelen?  Dat weet hij direct: de strijdgeest! 

 Waar wil jij voor vechten als strijder?  

Lastige vraag! Hij kan kiezen uit Rechtvaardigheid, Vrijheid, Vrede, Macht en Bezit. Hij weet 

het niet. Wat is voor hem zó belangrijk dat hij ervoor wil vechten? Hij kiest 

Rechtvaardigheid… maar weet het niet zeker. En over de rest van de vragen moet hij nog 

even puzzelen voordat hij weet hoe het bij hem zit…  
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2. De brief van Mica 

Mica krijgt ook een brief zonder afzender. Hij lijkt op de dikke brief van Iko, maar is 

persoonlijk aan haar gericht. Ze maakt hem open en kijkt eerst naar de tekeningen. Daarna 

begint ze te lezen:  

‘Je bent sterk en je straalt, maar er zijn drie tijdgeesten die jou wel eens te pakken nemen. Je 

kent deze krachten uit je dromen. Je schrijft er over. Maar moet je niet eerst je eigen geest 

de baas worden?’  

Mica trekt haar wenkbrauwen op. Ze schrijft inderdaad een verhaal over de krachten van de 

tijdgeest, maar dat heeft ze aan bijna niemand verteld. Hoe weet de schrijver van de brief 

dat? Ze heeft geen idee van wie de brief komt en over welke tijdgeesten de schrijver het 

heeft. Zou een van haar vriendinnen de brief hebben bedacht? Ze leest verder: 

‘Je bent aardig goed in het opmerken van 

krachten die in mensen spelen. Zowel in jezelf 

als in anderen. Van sommige krachten weet je 

hun naam. Maar je kunt de geesten nog niet 

onderscheiden. Het gezicht van de tijdgeesten 

kun je nog niet herkennen. En ook hun 

valkuilen niet. Je hebt een ijverige Werkgeest 

maar soms kan deze een Opjager worden.  

En jouw Droomgeest kan een Paniekgeest 

worden.’   

Mica fronst haar wenkbrauwen en denkt: ik 

schrijf een verhaal over hoe mensen zich laten 

opjagen. Maar dan heb ik toch geen opjager in 

mezelf? En wat bedoelen ze met de 

droomgeest in mij die een paniekgeest kan 

worden? Zo bang ben ik echt niet aangelegd. 

Waar halen ze die namen vandaan? Ze leest 

verder:   

‘De krachten kunnen gevaarlijk worden als je ze 

niet op tijd herkent. Ze zijn er niet maar toch wel. Je kunt ze vergelijken met krachten in 

jezelf die je kunt voelen in je dromen’ 

Mica denkt aan haar verhaal. Zij heeft toch een verhaal over de krachten van de tijdgeest 

bedacht? Of is het er al? Nieuwsgierig leest ze verder: 

‘De tijdgeesten zijn oerkrachten die in deze tijd sterker worden door nieuwe technische 

mogelijkheden en de sociale media. De krachten in mensen zijn goed, maar kunnen ook 

bedreigend worden. Dan laten ze mensen dingen doen die ze niet willen. Als je weet wat 

deze krachten doen, kun je voorkomen dat het mis gaat. Daarom is het nodig om de 

tijdgeesten een naam te geven en een gezicht. Jij begrijpt hoe belangrijk dat is.’  

Werkgeest 

 

Droomgeest 
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En óf ze dat begrijpt. Daarom wil ze er een 

verhaal over schrijven. Zo heeft ze bedacht dat 

je kunt  spreken van een strijdgeest, een 

werkgeest, een droomgeest en een 

paniekgeest. Ze vindt dat leuk bedacht want 

deze woorden bestonden nog niet echt. Niet 

op die manier. Welke tijdgeesten zou je nog 

meer hebben? Ze keek naar de tekeningen in 

de brief en kan de strijdgeest herkennen en ja, 

ook de droomgeest. Dat is vast die met het 

roze wolkje.   

‘De Paniekgeest is er eentje in de lucht met mistflarden. De werkgeest kan een Opjager 

worden. Als mensen sneller gaan praten, elkaar opjagen en niet meer goed weten wat ze 

doen.‘ 

Die opjager ken ik van mijn werk, denkt Mica. Maar 

ze kan er nog geen touw aan vastknopen. Het valt 

haar op dat de tijdgeesten in de brief van gedaante 

kunnen veranderen. De werkgeest kan een opjager 

worden. De droomgeest een paniekgeest. Ze is 

ijverig en heeft grote dromen maar soms heeft ze 

last van deze krachten als ze te ver gaat. Ze zijn met 

te weinig mensen op haar werk en er is veel 

werkdruk. Vaak kan ze cliënten niet op tijd helpen 

en is er nauwelijks ruimte voor een praatje. Een fout 

is zo gemaakt. En alsof dat nog niet genoeg was, 

moeten ze nu ook nog leren omgaan met een nieuw systeem. Alsof ze daar tijd voor hebben! 

Die Opjager zit niet in haar, die zit in de mensen die dat soort dingen bedenken!    

‘De Opjager is eigenlijk een goede werkgeest in jou die tot rust kan komen. De Paniekgeest is 

eigenlijk een droomgeest in jou.’  

Mica schudt haar hoofd. De opjager zit niet in haar, maar juist in anderen. En van paniek 

heeft ze weinig last. Nou ja, ze voelt zich wel eens gespannen, maar dat komt omdat ze niet 

op tijd rust neemt. Bedoelt de schrijver echt dat elke kracht in de geest in het tegendeel kan 

veranderen? En dat de opjager ook in haar zelf zit? Ze zet thee, maakt een boterham met 

kaas en neemt een hap.  

‘Je vraagt je misschien af hoe de Droomgeest in een paniekgeest kan veranderen. Goede 

krachten kunnen uit balans raken. Dan raken ze zichzelf kwijt. Dat gebeurt van tijd tot tijd. Elk 

tijdperk trekt zijn sporen. De tijdgeesten hebben nu een groot bereik via technische 

mogelijkheden en sociale media. De Droomgeest fantaseert soms zo sterk dat ze de draad 

kwijt raakt. De Werkgeest wil het zo goed doen dat ze zichzelf opjaagt. Als de krachten in 

mensen uit hun evenwicht raken, beginnen ze zichzelf en anderen lastig te vallen.. ‘ 

Mica kijkt weer naar de tekeningen en glimlacht. De tekeningen maken een hoop duidelijk. 

Dat mensen, als ze uit hun evenwicht zijn, vaker in hun valkuil stappen, weet ze eigenlijk wel. 

Dat geldt dan natuurlijk ook voor haar. Soms werkt ze te hard. Misschien kan ze zichzelf ook 



Iko en Mica en de 7 tijdgeesten 

 

 

 

© Mieke Vollenhoven 2018      - 14 - 

    

opjagen. De vraag is hoe ze het rustiger aan kan doen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 

Zou dit verhaal daarbij helpen? Ze legt de brief neer en bedenkt dat ze nieuwe inspiratie 

heeft. Het gaat erom hoe mensen de baas kunnen blijven over zichzelf.     

‘De kracht van de tijdgeest lijkt soms op vuur dat mensen niet kunnen tegenhouden. Een 

draaikolk in water waarin je niet kunt zwemmen... ‘ 

Dat soort gevoelens kent ze. Wat kan ze daarmee in haar werk? Ze hebben wel eens een 

training gehad waarin het ging over omgaan met ongewenste emoties, maar dit gaat verder. 

Ze pakt de brief weer op.  

‘Er komt gedonder als mensen de tijdgeesten in zichzelf niet herkennen. Als ze niet voelen 

dat hun krachten uit balans zijn. Dan worden ze door die kracht gepakt. Net als in hun 

dromen maar dan echt.  

Sommigen tijdgeesten zien er mooi uit en 

zorgen dat je je eerst lekker voelt. Dan lijkt 

het OK. Maar pas op! De mooie Wijsgeest kan 

als hij in de war is een Verleider en 

Manipulator worden. Dan ga je misschien te 

ver met hem in zee omdat je teveel 

complimentjes krijgt.’  

Oh, daar hebben we nog een geest, denkt 

Mica, de verleidersgeest! Meteen moest ze 

denken aan een man. Hij was wel geen echte 

loverboy, maar had er beslist trekken van 

gehad. Nu past ze beter op haar tellen. Ze denkt ook aan de manager op haar werk met zijn 

mooie praatjes. Hij snapt niet waar zij op de werkvloer mee te maken hebben.   

‘Soms wordt de kracht van de tijdgeesten heel groot. Ze kunnen in groepen oppermachtig 

worden.’   

Waar zou dat over gaan? Snel leest ze het slot van de brief:  

‘In het verhaal De 7 tijdgeesten kun je lezen wie de zeven tijdgeesten zijn en in wat voor 

wereld ze leven. Zowel de lichte kant als de schaduwkant komen aan bod. Wil je dat verhaal 

beleven? Lees dan het verhaal en let op je dromen!’ 

Mica slaat de bladzij om. Er staat niets meer. Alleen de naam van een website. Als ze op de 

site kijkt, staat er een verhaal. Het gaat over Iko en Mica en zeven tijdgeesten. Haar eigen 

naam staat er in! En Iko? Is dat niet die jongen die vroeger bij haar op school heeft gezeten?  

Dat is een tijd geleden! Ze herinnert zich nog zijn donkere ogen.  

Ze klikt op het verhaal om het te lezen. De zeven tijdgeesten worden beschreven en er staan 

een paar vragen bij die ze wel grappig vindt. Ze herkent zichzelf in de werkgeest en de 

droomgeest. Ze kiest voor de strijdgeest om haar te helpen. De opjager is lastig voor haar. 

De wijsgeest lijkt haar leuk om mee te spelen en ze wil vechten voor Vrede. Zo, dat is snel 

gepiept. Ze gaat naar de volgende bladzij. Er staat bijna niets. Alleen het zinnetje:  
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‘Hoe zou het verhaal verder gaan? Zie de website: 7timespirits.com.  Deze website is alleen 

voor jou bedoeld.‘ 

Ze pakt haar tablet.... 
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3. De tijdgeesten ontspoord 

... en komt op de website en leest het eerste deel van het verhaal, net als Iko. Maar bij haar is 

er geen spel. Er staat alleen het eerste deel van het verhaal. Daarna volgt de titel van het 

hoofdstuk:De tijdgeesten ontspoord.  

En dan staat er niets meer behalve het zinnetje: Hoe zou jij verder schrijven?  

Ja, hoe zou ze het doen? Hoe kunnen de krachten van de mooie kleurrijke tijdgeesten 

ontsporen?  

Nou, daar kan ze wel wat op verzinnen. Er gebeurt natuurlijk iets waardoor ze van slag raken. 

Ze begint te schrijven. Niet in haar dagboek maar op de site! Maar het is vreemd. Ze hoeft 

niet na te denken en schrijft maar door. Het lijkt alsof het verhaal zichzelf schrijft. Er komen 

vanzelf tekeningen bij die ze niet eerder heeft gezien. Ze stopt even met schrijven om te 

kijken of het verhaal ook spontaan verder gaat. Maar als zij stopt, houdt het verhaal ook op. 

Droomt ze? Ze kijkt om zich heen en ziet haar kamer gewoon zoals die is. Nee, het is het 

programma op de website. Wat leuk! Ze schrijft verder, maar wat ze niet weet is dat Iko even 

later het sprookjesachtige verhaal kan lezen op zijn site.  

‘Op een dag wordt de balans tussen 

licht en donker in de wereld ernstig 

verstoord. De lucht wordt heel donker 

en een zware storm steekt op. De zee 

overstroomt het lage land en in het 

vulkaanlandschap komt het vuur uit de 

aarde naar boven. Komt het door een 

duistere macht? Raakt het heelal uit 

haar evenwicht? Niemand weet het. De 

krachten in de natuur en de geest van 

mensen kunnen ontsporen, de weg 

kwijtraken, het te kwaad krijgen en in de war raken. Het gebeurde toen, het gebeurt nog 

steeds en het zal vaker gebeuren. Het leven is net als de lucht, licht en donker tegelijk en 

meestal trekt het vanzelf weer bij. Maar in Mica’s verhaal gebeurt dat niet.    

Op deze dag blijft de lucht heel donker. 

Niet alleen in de natuur maar ook in de 

mensen. De krachten raken buiten zichzelf 

van frustratie. De tijdgeesten beginnen 

tegen te werken, vallen mensen aan, jagen 

hen op, manipuleren hen en trekken 

mensen mee. Mensen weten niet wat hen 

overkomt. Wat is er met de krachten aan 

de hand? Ze lopen wel eens uit de pas 

maar dit kunnen ze niet aan. Er doen 

steeds meer verhalen over de tijdgeesten 

de ronde.  
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Sommige mensen zien ze vliegen. Anderen hebben ze zien vallen. Elke tijdgeest is gevaarlijk 

geworden op zijn eigen terrein. Dat wordt verteld. Maar is het waar? Of wordt het 

overdreven?  In het dorp waar Iko en Mica wonen wordt nagedacht over de vraag wat hen te 

doen staat.  

Iko en Mica besluiten mee te gaan met een groep die op reis gaat om te verkennen wat er 

met de krachten van de tijdgeesten aan de hand is. Is het echt zo erg mis? En als het mis is, 

wat is er dan precies?  Hoe kunnen ze helpen de balans weer te herstellen? Zeven dagen en 

nachten zal de groep door de gebieden trekken waar de tijdgeesten leven. Door het 

vulkaanlandschap van de strijdgeest, het vuurstromenland van de werkgeest, het 

heuvellandschap van de wijsgeest, het waterlandschap van de genietgeest, de hoge heuvels 

van de praatgeest en de stad op de berg van de heersgeest. Tot slot zullen ze de hoge berg 

beklimmen waar de droomgeest rondwaart.’  

Mica heeft een tijd zitten schrijven maar nu stopt ze er mee. Wat moet ze met Iko? Ze moet 

nodig een luchtje scheppen! Ze vertrekt van huis, loopt de straat uit, door het park de stad in. 

Wat gebeurt er?  Ze heeft een stuk geschreven op een site die ze niet kent. Het verhaal loopt 

bijna als vanzelf. Alsof ze hulp krijgt. Komt dat  door de brief? Ze heeft geen idee. Ze moet de 

schrijver van de brief vinden, maar ze weet niet wie dat is. Kan iemand haar antwoorden op 

de vragen lezen? Wacht even… Iko. Die kent ze van vroeger en hem kan ze wel vinden. Hij is 

de broer van een meisje uit haar klas. Een vriendin. Nou ja, vriendin. Ze weet dat hij ook is 

verhuisd naar het dorp waar zij nu woont. Ze is wel eens langs zijn huis gelopen. Zou hij daar 

nog wonen? Ze loopt in een impuls naar zijn huis en belt aan. Als ze dat gedaan heeft, wil ze 

weglopen. Maar er wordt al open gedaan. Iko staat in de deuropening en kijkt haar met grote 

ogen aan. Hij is wel een paar jaar ouder geworden dan toen ze hem voor het laatst heeft 

gezien en ook langer. Maar ze herkent direct zijn ogen. Het is even stil en ze vraagt: ‚Heb jij 

ook…?‛ Ze maakt haar zin niet af. Hij knikt en vraagt alsof het doodnormaal is: ‚Zullen we 

wat gaan drinken?‛ Ze lopen zonder iets te zeggen naar de hoek van de straat, zoeken een 

plekje op een terras en vertellen wat ze hebben meegemaakt. Daarna komen de vragen: Wie 

heeft de brief geschreven? Waar komt het spel vandaan? Hoe kan het dat hij op een site kan 

spelen en zij op een andere site hetzelfde verhaal schrijft? Hoe komt ze op het verhaal? 

Vragen genoeg, maar antwoorden hebben ze niet. Ze spreken af dat ze elkaar weer bellen. 

Als hij een stuk verder is in het spel en zij weer wat meer heeft geschreven.  
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4. Iko en Mica 

Iko is in het volgende deel van The game of the 7 spirits. Hij ziet hoe de tijdgeesten 

ontsporen en mensen lastig vallen. Hij bekijkt het reisgezelschap dat op verkenning uitgaat. 

En dan ziet hij een figuurtje dat hem moet voorstellen. Leuke outfit, zoiets had hij zelf ook 

kunnen uitkiezen. Dat komt natuurlijk door de vragen die hij heeft ingevuld. Hij heeft een 

bruinrood strijdpak aan en Mica een zilverblauw lang jack. Dat past wel bij haar. Hij vindt het 

geweldig dat ze hem heeft opgezocht. Ze keek vroeger nauwelijks naar hem. Met Mica wil hij 

dit avontuur wel aangaan. Samen met haar achterhalen wat er met die tijdgeesten aan de 

hand is. Hij leest op de site met het spel een beschrijving van hen beiden:  

‘Iko en Mica zijn sterk. Iko krijgt 

veel voor elkaar en heeft een 

sterke wil. Hij heet niet voor niets 

Iko. Hij laat zich niet snel kennen. 

Het vuur van zijn strijdgeest kan 

soms fel oplaaien en dan moet hij 

even afkoelen. Mica lijkt veel 

meer op een zilverkleurige steen 

die spiegelt. Daarom heet zij 

Mica. De wijsgeest is heel vaardig 

in haar. Ze zet mensen aan het 

denken en zorgt voor reflectie. 

Soms kan ze iets teveel zeggen en 

moet ze zichzelf in houden. Iko 

weet, als het nodig is, van geen wijken. De sterretjes in de ogen van Mica spreken boekdelen. 

Samen zijn ze een sterk stel. Kunnen zij de krachten van de tijdgeesten weer ten goede laten 

keren?  

Iko en Mica  gaan niet alleen op pad. Ze gaan samen met anderen uit hun dorp die hun 

reisgenoten worden.  Ze leven in een wereld waar de mensen verbonden zijn met elkaar, de 

dieren, planten en bomen. Ze voelen zich verbonden met de aarde en de geest van het leven, 

de lichtgeest die ze ervaren. Ook al is het donker. Deze geest kunnen ze niet vangen in 

woorden of een naam. Ook niet in hun verbeelding of fantasie. De geest van licht en leven, 

zoals ze hem noemen, is zo vrij als de wind, zo dichtbij als hun adem, zo stil als hun hart. Hij is 

als een lichtje in hun hoofd, een beeld in hun dromen, een ingeving of intuïtieve gedachte. 

Ze verbindt hen met elkaar en met het leven. De geest van licht en leven is er vooral als ze 

half in slaap zijn, dichtbij zichzelf of in verbinding met elkaar en andere mensen. Iko en Mica 

kunnen deze geest niet zien, maar ze herkennen hem wel.‘ 

Wat is dit? Heeft Mica dit geschreven? vraagt Iko zich af. Eigenlijk moet hij niets van dit soort 

vage dingen hebben. Een lichtgeest zonder naam! Hoe verzint ze het? Maar als zij dat heeft 

geschreven, heeft ze er vast een bedoeling mee. Of wordt het verhaal haar ingegeven? Nee, 

daar gelooft hij niet in. Hij gelooft meer in feiten en het verstand. Maar een goede ingeving 

heeft hij soms wel. Hij heeft – zonder er bij na te denken - voor zichzelf de wijsgeest gekozen 

die hem kan helpen. Dat was slim.    
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5. De aanvaller 

Mica droomt. Het is donker. Ze weet dat ze op weg is naar het land van de strijdgeest. Ze 

voelt het gevaar dichterbij komen. Iko loopt naast haar. Hij heeft een rood pak aan. Dit lijkt 

wel echt, denkt ze. Ik droom en tegelijk is het echt. Ik zat in mijn droom in het verhaal dat ik 

schrijf. Als ze wakker wordt en heeft ontbeten, weet ze nog steeds waar de droom over gaat. 

Ze schrijft verder:   

‘Op de eerste dag komen Iko en Mica met 

hun reisgenoten aan de rand van het 

vulkaanlandschap. In het woud komen ze 

de rode strijdgeest tegen.  Hij was hun 

beschermer, jong, rood en vurig. Hij heeft 

hen geleerd om te vechten voor wat ze 

willen.  

De strijdgeest ging wel eens te ver, maar 

nu is hij een fanatieke aanvaller geworden. 

Zijn zwaard schiet alle kanten op.  

‚Aanvallen!‛ brult hij en vliegt met zijn 

zwaard op hen af. Iko denkt eerst dat het 

een geintje is. Maar ze worden geraakt 

door het zwaard en ze raken van slag. Ze 

willen niet gauw het hazenpad kiezen. Ze 

voelen zich verraden en dat maakt hen 

woedend. Zonder het zelf in de gaten te 

hebben, raken ze in de ban van de 

aanvaller. Ze voelen zich behoorlijk 

bedreigd, niet alleen door de strijdgeest 

maar ook door hun reisgenoten. Al snel 

denken ze dat de mensen die in dat gebied 

wonen hun vijanden zijn.   

Iko is door een felle blik van iemand op zijn 

tenen getrapt en deelt rake klappen uit. Hij 

heeft niet in de gaten dat hij zijn krachten 

niet meer beheerst en zelf een vijand is 

geworden. ‚What the hell!‛ roept hij. Mica 

voelt de hitte van de strijd, onderkent het 

gevaar en wil er niet aan meedoen. Maar 

als ze ziet dat Iko van achteren door 

anderen wordt aangevallen, denkt ze niet 

meer na en schieten ook haar ogen vuur.  

 
Ze schreeuwt: ‚We zullen ze krijgen!‛ Samen vallen ze de andere mensen aan. ‚Wie doet ons 

wat!‛ roept Iko. Hij proeft bloed maar dat kan hem niet meer schelen. De strijdgeest die een 

aanvaller is geworden, tovert een rode waas voor hun ogen en schreeuwt: ‚Verdedig je eer!‛ 
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Opgehitst zien ze meer vijanden dan er zijn. En het worden er steeds meer en meer… Ze 

willen nog maar één ding: hun vijanden verslaan.    

Het is al laat en dan gebeurt het: ze slaan elkáár. Pas dan zijn ze echt ontdaan. Het is het 

moment dat ze ontdekken dat de geest van de aanvaller in hen is gevaren en voor hen beslist 

wat ze moeten doen.’   

Tjonge, denkt Mica, dat ging er hard aan toe in mijn droom. Ze is blij dat ze het, toen ze 

wakker werd, direct heeft opgeschreven. Ze belt Iko en vraagt: ‚Heb je het al gelezen?‛ ‚Nee, 

ik zat er middenin,‛ zegt Iko. ‚Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Eerst had ik geen idee 

wat ik moest doen en later kon het me niks meer schelen.‛ ‚Wat dacht je toen het mis ging?‛ 

vraagt Mica. ‚Ik dacht: ik moet als eerste slaan, anders ga ik zelf eraan,‛ zegt Iko. ‚Maar ik had 

even geen idee dat jij tegenover me stond. Sorry voor de klap.‛ ‚Volgens mij heb ik jou ook te 

pakken gehad,‛ zegt Mica. ‚Dát kan je wel zeggen,‛ antwoordt Iko droog. ‚Of schrijven,‛ 

verbetert Mica hem en ze vervolgt met: ‚Hoe kunnen we de strijdgeest aanpakken als hij in 

een aanvaller verandert?‛  

‚Het doet me denken aan een gevecht een tijdje terug hier in de straat,‛ zegt Iko. ‚De politie 

probeerde iemand te pakken. Ik hoorde dat het mogelijk een inbreker was. Hij verzette zich 

heftig en daardoor liep het behoorlijk uit de hand.‛ ‚Als hij anders had gereageerd, hadden 

ze hem vast niet zo hard aangepakt,‛ zegt Mica. ‚Ik denk dat hij de politieagenten direct als 

vijand zag,‛ zegt Iko. ‚Als hij eerst even had nagedacht, was het anders gelopen. Maar hoe 

kun je je eigen beeld van zo’n  situatie veranderen?‛ ‚Het gaat er allereerst om,‛ geeft Mica 

aan, ‚om je eigen neiging om te vechten probeert te onderdrukken. Dat je je gedachten kunt 

stopzetten als ze alle kanten opgaan.‛ ‚De politie had die man ook wel iets rustiger mogen 

aanpakken,‛ zegt Iko. ‚Daar gaat het niet om,‛ zegt Mica. ‚Juist als een ander fouten maakt, 

en het spannend wordt, gaat het erom of je tot tien kunt tellen en nog een keer nadenkt of 

dat je het zelf erger maakt. Misschien was de politie ook wel bang...‛ ‚Ik ga verder spelen op 

de site,‛ zegt Iko. ‚Kijken of ik de opjager te pakken krijg zonder hem te slaan.‛ ‚Graag,‛ zegt 

Mica.  
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6. De opjager 

Mica schrijft verder. Ze is benieuwd hoe het verder zal gaan. De letters veranderen en de 

volgende zin verschijnt:  

 

Het is inderdaad belangrijk om eerst de tijd te nemen om zicht te krijgen op wat er speelt bij 

de ander, denkt Mica. Het is niet voor niets een tijdgeest. Je denkt zo snel dat je begrijpt wat 

er aan de hand is. Maar als er veel emoties in het spel zijn, zit het vaak anders dan je denkt.  

Van wie komt de inspiratie eigenlijk in dit verhaal? O, ja, van de geest van licht en leven. Ze 

gaat beschrijven hoe Iko en Mica de strijdgeest weer in balans krijgen en hoe de opjager te 

werk gaat:  

‘Die nacht krijgt Mica een beeld van de oranje 

werkgeest. Zij kan helpen om de strijdgeest te 

weerstaan. De werkgeest heeft hen leren 

samenwerken en oefenen in zelfbeheersing. Ze 

kan hen ook leren om felle gedachten op tijd te 

bedwingen.  

Iko en Mica laten de rode strijdgeest op die dag 

een toontje lager zingen door duidelijk te maken 

dat de groep hem echt niet zal volgen als hij die 

toon blijft aanslaan en zijn kracht niet beheerst. 

Ze zullen hun hoofd koel houden en afstand 

nemen als hij nog een keer zo fel tekeer gaat. Dat helpt gelukkig. Even later loopt hij zelfs 

met hen mee. Ze gaan samen met hun andere reisgenoten naar het vuurstromenland. Daar 

zoeken ze de werkgeest. Ze hopen dat zij de kwade krachten zal helpen verslaan. Maar hoe is 

het met haar gesteld? 

De oranje geest vliegt overeind als ze hen 

ziet. Ze ziet er opgejaagd uit en er hangen 

bruine flarden aan haar. Zij lijkt wel een 

stress-spook, denkt Mica. Ze ziet er niet 

uit! Ze krijgen nauwelijks de tijd om goed 

naar haar te kijken. De werkgeest is een 

opjager geworden en er komen vuile 

vlammen uit. Zij jaagt hen op stang en 

legt het vuur na aan hun schenen. Ze 

roept hen toe: ‚Jullie moeten er als de 

kippen bij zijn, als je wat wilt verdienen!‛   

Iko’s eerste reactie is: ‚Dat zal wel meevallen!‛ Maar even later rent hij achter Mica aan die 

het wel als een uitdaging ziet. Ze rennen allebei naar het werkveld en worden opgejaagd 

zonder het in de gaten te hebben. ‚Opzij!‛ roept Iko tegen mensen die ook aan het hollen 

zijn. ‚We moeten er door!‛ Hij wil indruk op Mica maken. Als ze op hun werkplek zijn, pakken 
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ze snel het werk op. ‚Doorwerken!‛ schreeuwt Mica. ‚Anders komen we nergens!‛ ‚Geen tijd 

voor pauze!‛ roept Iko, die met haar mee wil doen. ‚Anders lopen we achter!‛ Trots op het 

tempo werken ze door tot ze, stijf van de stress, echt niet meer kunnen. Zelfs in de pauze 

blijven ze praten over hoe ze minder fouten kunnen maken in hun werk. De sfeer is niet te 

pruimen, maar Mica wil verder en Iko doet mee. Het moet deze keer allemaal af! Ze maken 

een to do list. Maar zodra ze met een klus klaar zijn, zetten ze weer een nieuwe op de lijst. Ze 

werken maar door, maar warm worden ze er niet van. Aan het eind van hun latijn heeft Iko 

een lamme arm en ziet Mica meer sterretjes dan haar lief is.  

‚Hoe lang is het geleden dat we hebben 

gegeten?‛ vraagt Mica. ‚Geen flauw 

idee,‛ antwoordt Iko. ‚Maar dit gejakker 

is niet meer te vreten.‛ Ze krijgen 

eindelijk in de gaten dat ze in de ban van 

de opjager zijn. Alweer een vurige geest 

die hen belaagt! Hoe kunnen ze de 

tijdgeesten kalmeren als ze steeds zelf 

de weg kwijtraken? En waarom doet Iko 

met Mica mee als hij het eigenlijk niet 

wil? Ze gaan er eerst maar eens een 

nachtje over slapen. .’  

Iko weet niet wat hij meemaakt in het spel. Wat is dit voor raars? Zo gejaagd heeft hij nog 

nooit gewerkt. Hij rende maar heen en weer met zijn rode strijdpak aan. Nee, dit is echt niks 

voor hem. Zover heeft Mica hem dus gekregen. Tjonge, wat ging die tekeer. Moet zij op haar 

werk soms altijd zo hard werken? Hij belt haar op, maar ze neemt niet op. s' Avonds belt hij 

nog een keer en ze maken een afspraak. ‚Waar was jij mee bezig?‛ vraagt hij. ‚Hoezo ik?‛ 

vraagt Mica. ‚Je hebt ons laten werken als paarden!‛ zegt Iko. ‚Nou, dat deed je anders mooi 

zelf,‛ zegt Mica tevreden. ‚Ik zie je nog vliegen.‛ ‚Dat is dus de opjager bij jou,‛ constateert 

Iko. ‚Daar heb je zeker vaker last van? Ik merk het trouwens nu nog aan je dat je vandaag 

hard hebt gewerkt. Wacht even… Straks moet ik natuurlijk in het spel jou de stress uit zien te 

krijgen, dus ik ga even iets uitproberen. Jij zit nog precies in de dezelfde energie als eerder,‛ 

zegt hij met een grijns. ‚Kom maar eens even hier.‛ Mica twijfelt, maar is ook nieuwsgierig. Ze 

doet één stap in zijn richting en blijft dan staan. ‚Ogen dicht,‛ zegt Iko. ‚Nou gaan we eens 

kijken of je goed bent in het trekken en duwen van die geest. Steek je handen maar uit.‛ Mica 

steekt haar handen uit en Iko pakt ze vast. ‚Ok,‛ zegt hij. ‚Nu gaan we proberen elkaar uit 

balans te trekken zonder dat we met onze voeten van onze plaats komen.‛ Ze trekken en 

duwen met elkaars handen, Mica valt bijna en schiet in de lach. ‚Wat heeft dát er nu mee te 

maken?‛ vraagt ze. ‚Meer dan je denkt,‛ zegt Iko voldaan. ‚Ik heb je aan het lachen gekregen 

en op je plaats gezet. Weg stress!‛ 
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7. De manipulator 

Mica moet de volgende dag op haar werk aan de oefening denken. Hoe kwam hij erop! Van 

wie heeft hij dat? Ze schiet weer in de lach. Hij heeft haar echt opgepept. Het gaat erom om 

ook bepaalde fysieke reacties van jezelf te veranderen, denkt ze. Zeker als je in een lastige 

situatie zit, krijgen bepaalde krachten het te kwaad en zetten ze je vast. Bij mij is dat soms de 

opjager als ik aan het werk ben. Ik ga soms maar door in dezelfde houding. Geen wonder dat 

mijn spieren stijf worden en ik niet op adem kom. Als ik een uur zit te werken, is het echt tijd 

voor wat beweging!  

Ze wil verder met het verhaal maar er verschijnt weer een spreuk op het scherm.  

Een beetje een raadselachtige spreuk, denkt Mica. Maar als ze er even over nadenkt, begrijpt 

ze wat er wordt bedoeld. Juist door op tijd rust te nemen en in beweging te komen, kun je bij 

je zelf blijven, je eigen tempo aanhouden en beter samenwerken! Als je je zelf kwijt raakt en 

vast komt te zitten, gaat dat niet. Dat merk je zelfs aan je adem die hoog gaat zitten. Maar 

wat is dat ‘zelf’ eigenlijk? Het is geen ikke ikke ikke en ook geen navelstaren. Het heeft meer 

met je eigen ritme te maken. Het gaat om verbinding met de geest van het leven. De 

volgende geest is de wijsgeest. Die is wijs en kent veel geheimen. Maar wat doen ze als deze 

volgende kracht hen op een dwaalspoor zet? Ze gaat er een mooi verhaal van maken!   

‘Iko denkt die nacht aan de 

geheimzinnige goudgele wijsgeest. Hij 

ziet dat de wijsgeest hen misschien 

kan helpen om de vurige krachten op 

tijd te bedwingen. De wijsgeest kent 

vele wegen, maar heeft vast ook 

donkere kanten die kunnen opspelen. 

Hij is niet gemakkelijk te doorzien. 

Mica en hij moeten zorgen dat ze zelf 

eerder inzicht krijgen in wat er met 

hun geest gebeurt. Ze moeten zich 

niet langer laten opjagen!  

 
Na een rusteloze nacht, reageren ze anders dan anders. Ze pakken de oranje opjager die er 

nog wat stijfjes bij staat, bij zijn schouders vast, schudden hem door elkaar, maken hem aan 

het lachen en nemen hem mee naar het heuvellandschap.  

De wijsgeest is wijs. Deze kracht kent misschien de weg naar hun bestemming. Maar hij kan 

ook zelf de weg zijn kwijtgeraakt en hen misleiden.  

Als de gouden wijsgeest hen tegemoet komt, hebben Iko en Mica niet in de gaten dat er iets 

niet klopt. Ze worden zo blij dat ze vergeten dat de geest misschien niet te vertrouwen is. 

Het sterrenlicht valt glanzend om zijn hoofd en er komen vonken uit zijn staf. Het is een 

magisch moment. ‚Hij lijkt wel een tovenaar!‛ zegt Iko met gedempte stem. ‚Zo wil ik er ook 
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wel uitzien!‛ ‚Hij is geweldig!‛ zegt Mica en is onder de indruk. Zo raken ze beiden in de ban 

van de manipulator.  

De verleidersgeest doet dingen met hen die hij als wijze geest nooit zou doen. Hij overspoelt 

hen met complimenten en misleidt hen. Iko noemt hij een fantastische kerel en Mica de 

mooiste vrouw die hij kent. Zo neemt hij 

hen hun eigen inzicht af. Het ontgaat 

hen allebei dat hij geen vragen stelt en 

dat ze zelf ook geen vragen stellen. 

Natuurlijk weet hij de weg! Ze hoeven 

hem alleen maar te volgen. Ze kunnen 

het beter niet aan de anderen vertellen. 

Die komen ze later wel weer tegen. Hun 

reisgenoten zullen toch niet begrijpen 

hoe mooi en dapper zij zijn. Ze gaan het 

samen met hem helemaal maken! Het 

klinkt Iko en Mica als muziek in de oren. 

Dit is het! Ze worden door zijn mooie 

verhalen meegelokt.  

Als ze uit de buurt van de anderen zijn, 

komen de donkere krachten van de verleidersgeest tevoorschijn. Hij vernedert Iko door hem 

uit te lachen en maakt gebruik van Mica’s vertrouwen door haar te pakken. . Iko durft na die 

vernedering niets meer te zeggen en Mica is zo in de war na zijn vervelende avances dat ze 

de geest alleen maar probeert te ontwijken. Als ze zwakjes protesteren, heeft hij zijn verhaal 

al klaar. Als hij zoveel voor hen betekent, moet er wel iets tegenover staan! Ze moeten doen 

wat hij wil en als ze dat niet doen, 

zal hij ook hun vrienden te grazen 

nemen! Iko en Mica durven niet weg 

te lopen. Ze voelen zich kwetsbaar 

maar ook vastberaden. Ze laten 

elkaar niet los. Het lukt hem niet 

hen uit elkaar te spelen en na een 

tijdje geeft hij het op. Uitgeput 

vallen ze, na uren lopen, samen in 

slaap.’  

Er wordt gebeld. Mica doet open. 

Het is Iko. ‚Hallo,‛ roept hij. ‚Ga je 

lekker!‛ ‚Nou,‛ zegt Mica, ‚Dit had ik 

echt niet kunnen bedenken!‛ ‚O, 

nee,‛ zegt Iko. ‚Door wat voor enge types ben jij wel eens verleid?‛ ‚Ik? Nooit!‛ zegt Mica. 

‚Dat zou je toch niet denken,‛ zegt Iko. ‚Het is jouw verhaal en ik werd toch bijna ingepakt.‛ 

‚Niet bijna,‛ zegt Mica, ‚We zijn gewoon flink ingepakt. Die verleidersgeest is een 

manipulator en heeft ons aardig te grazen gehad. Daar heb jij ook aan meegedaan. Hoe 

heeft hij dat geflikt?‛ ‚Omdat jij half verliefd op hem was?‛ vraagt Iko. ‚En omdat jij zijn fraaie 

jas zó wel aan wou trekken?‛ kaatst Mica terug.  Door zijn mooie praatjes zijn we onszelf 

kwijtgeraakt. We hadden onze strijdgeest eerder kunnen gebruiken.‛ De op zich geestige 
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wisseling tussen echt verhaal en verzonnen game wordt dan kunstmatig. Een oplossing heb 

ik nog niet.  

Mica kijkt bedrukt en zwijgt. Iko vraagt: ‚Heb je wel eens zoiets meegemaakt?‛ Ze antwoordt: 

‚Net zoiets, maar daar wil ik nu niet over praten.‛ Dan zegt ze beslist: ‚Maar we kunnen de 

manipulator weerstaan door bij onszelf te blijven. Beide voeten op de grond houden en 

alleen doen waar we vertrouwen in hebben. En als het link wordt, is het goed om bij elkaar te 

blijven.‛ ‚Zó?‛ vraagt Iko. Hij neemt een verleidelijke houding aan, komt vlak voor haar staan 

en legt een hand op haar schouder. ‚Ik trap er niet meer in,‛ zegt Mica lachend en geeft hem 

een duwtje terug. ‚Ik ga die wijsneus nog eens beter bekijken.‛  
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8. De verdover 

Iko is bij de Genietgeest aangekomen. Hier heeft hij naar uitgekeken. Samen met Mica 

genieten! Hij hoopt dat deze aflevering lekker lang gaat duren. Dit is wel een heel bijzonder 

spel! Wat zal Mica hem laten doen? Hij ziet dat de figuurtjes van Iko en Mica in slaap zijn 

gevallen.  De geest van licht en leven geeft een beeld in hun dromen. Er verschijnt een 

spreuk op het scherm.  

Aja, dat weet hij nu wel. Hij ziet de slapende Mica in het spel en kijkt naar de genietgeest uit. 

Dat belooft wat! Hij pakt een fles wijn en een glas uit de kast. Hier gaat hij eens goed voor 

zitten! Gelukkig heeft hij morgen vrij. Even later wordt hij door het spel meegenomen en 

maakt hij zijn keuzes.   

‘Mica denkt na over wat de groene genietgeest te bieden heeft. ‚Daar moeten we naar toe,‛ 

zegt ze de volgende ochtend tegen Iko. ‚Er is nu geen tijd om te gaan genieten, want er zal 

vast ook wel iets mis zijn met de genietgeest, maar ze kan ons misschien wel helpen. Als we 

haar kracht vinden, kunnen we achterhalen wat we écht willen. Maar eerst moeten we de 

schittering van de verleidersgeest afhalen, zodat we voortaan zelf kunnen beslissen. Daarna 

kunnen we naar het waterlandschap van de genietgeest gaan. In de spiegel van het meer 

kunnen we zien wie we echt zijn. Wat willen we echt? Wat vinden we belangrijk?  Het gaat 

niet om wat de manipulator ons wijs wil maken.‛ 

Op de vierde dag van de tocht maken Iko 

en Mica de verleidersgeest duidelijk dat 

ze de baas zijn over zichzelf. Hij hoeft de 

schijn niet meer op te houden. Tot hun 

verbazing wil hij graag meewerken! Dat 

komt omdat zij zélf kiezen wat ze willen. 

Hij houdt ervan als zij hun grenzen 

stellen! Ze sluiten zich weer bij de groep 

aan en gaan samen naar het 

waterlandschap. Hoe zou het met de 

genietgeest zijn? ‚Valt er straks nog wel 

wat te genieten?‛ vraagt Mica zich af. 
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Als ze bij het meer zijn, kijkt 

ze in het water, maar ze ziet 

zichzelf niet. Het meer is 

grijsgroen geworden en uit 

het water komt de 

zwijmelgeest tevoorschijn. 

Mica doet een stap 

achteruit, maar Iko blijft vol 

bewondering staan. Wat 

een plaatje! De genietgeest 

komt naar hem toe, pakt 

hem speels vast en trekt 

hem mee door het water.   

 
Alweer een verleider, denkt hij even… , maar laat zich dan gaan. Het is te leuk! Mica ziet het 

gebeuren en denkt: Wat krijgen we nou?  Ze blijft staan, maar als ze ziet dat ze Iko uit het 

oog verliest, loopt ze er achter aan. Het water is heerlijk fris en ruikt lekker maar er zit wel 

veel wier in. Het blijft aan haar plakken. Ze ziet er al snel uit als een waternimf en moet er om 

lachen.  ‚Hier is tenminste leven in de brouwerij!‛ hoort ze  Iko roepen.  ‚Zo lekker hebben we 

het nog niet gehad!‛ ‚Ja, maar kijk wel een beetje uit!,‛ roept Mica hem toe. Ze kijkt om zich 

heen maar ziet niets dat kwaad kan. Het water is heerlijk en ze kan best wel even 

ontspannen! Het enige wat er nog ontbreekt is lekker eten en drinken, bedenkt ze. Als bij 

toverslag komen er lekkere hapjes en drankjes tevoorschijn. ‚Dit is het helemaal! Ik lust er 

nog wel een!‛ roept Iko en grijpt naar een fles. Ze eten en drinken en Iko pakt een pil die hem 

wordt aangereikt. De kracht van de genietgeest wordt verdovend.  Ik moet een beetje 

opletten, denkt Mica. Ach, het is maar een spel, denkt Iko.   

De wereld begint voor hun ogen te draaien. Door een waterkolk worden ze meegetrokken. 

‚Who cares? We leven vandaag!‛ roept Iko. Ze draaien rondjes tot ze misselijk worden. Pas als 

ze elkaar niet meer kunnen zien, wordt Mica ‘wakker’.  

‚Waar zijn we mee bezig? We 

zouden in de spiegel kijken,‛ 

mompelt ze. ‚Hoe kan het dat het 

water zo troebel is?‛ vraagt Iko. 

‚Begrijp je dat?‚ ‚Ik begrijp mezelf 

niet eens meer,‛ zegt Mica en ze 

denkt, nu heb ik me weer te pakken 

laten nemen. Ze schudt haar hoofd 

en zegt: ‚We moeten er nu mee 

stoppen!‛ Ze rukken zich los, pakken 

de zwijmelgeest vast en kruipen uit 

het water. Op de oever vallen ze, 

nog half zwijmelend, in slaap.’   
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De fles is leeg. Iko gaat op de bank liggen. Het loopt niet zo af als hij dacht. Nou ja, dat is ook 

geen wonder. Die genietgeest heeft natuurlijk ook een andere kant. Dat weet hij best. Maar 

je moet toch kunnen genieten? Hij opent een nieuwe fles en schenkt zichzelf in. Er wordt 

geroepen op straat. Hij kijkt op. Klonk daar zijn naam? O, ja, de bel doet het niet. Hij kijkt uit 

het raam en ziet Mica staan. Zijn kamer ziet er niet uit! Hij roept: ‚Wacht even!‛, gooit wat 

rommel bij elkaar en laat haar binnen. ‚Nou, dit kan ik echt niet verzinnen,‛ zegt Mica en kijkt 

om zich heen. Ze kijkt naar fles die leeg is. ‚Dat verhaal werkt wel door bij jou,‛ zegt ze. ‚Of 

ben je soms een beetje verslaafd?‛ ‚Tja…‛ zegt Iko. ‚Maar we hebben het toch leuk?‛ ‚Jij 

bent niet goed wijs,‛ zegt ze. ‚Ik geloof dat ik maar ga.‛ En weg is ze.  

Iko belt haar de volgende dag op. ‚Hoe is het met je?‛ vraagt hij. ‚Ik baal ervan,‛ zegt Mica. 

‚We hadden kunnen genieten. Maar daar moet je wel op tijd voor stoppen. En jij ging 

gisteren nog lekker door…. Jammer. We hadden een prachtige avond kunnen hebben en nu 

kwam ik voor niks‛ Iko denkt: shit, dat heb ik gemist, maar hij zegt niets. Dan barst Mica los: 

‚Ik heb hier geen zin in en ga naar een vriendin. Ik zie je later wel.‛ En ze hangt op. Hij is niet 

zo slim als ik dacht, denkt ze. Hij drinkt te veel en dan ga ik in het spel ook nog een keer 

meedoen. Dit was me het verhaal wel. Ze maakt een ommetje voor de frisse lucht en loopt 

naar haar pc.      
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9. De kwaadspreker 

Er verschijnt een spreuk op het scherm.  

Die zit, denkt Mica. Wat heb ik trouwens tegen hem gezegd? Hij moet het toch zelf weten 

wat hij doet? Ik heb ook wel eens teveel gedronken… Spreken is zilver en zwijgen is goud, 

zeggen ze wel eens. Maar ik moest er toch wat van zeggen? Hij is niet goed wijs. Ze schrijft 

verder…   

‘Iko wordt wakker uit zijn roes. Hij voelt zich niet lekker en wanneer hij terugdenkt aan wat er 

is gebeurd vindt het slap van zichzelf. Hij gaat hier echt mee stoppen, zegt hij tegen Mica. Ze 

besluiten, als ze bij de genietgeest  komen, om van te voren iets af te spreken. De praatgeest 

kan hen, helpen  om duidelijke afspraken te maken. Dan worden ze niet weer verleid om over 

de top te gaan.   

Als Iko en Mica de groene zwijmelgeest tegenkomen,  maken ze direct duidelijk  waar hun 

grens ligt. Zij hoort aan hun stem dat het menens is en klaart ervan op. Wat leuk! Ze wil 

eigenlijk dat ze echt genieten!    

Ze nemen de genietgeest 

mee naar het 

heuvellandschap van de 

praatgeest. Het gebied ligt 

in de buurt van het dorp 

waar zij wonen. Misschien 

komen ze daar wel mensen 

tegen die ze kennen! De 

praatgeest staat op een 

heuvel om zich goed 

verstaanbaar te maken. Er 

zijn veel mensen naar hem 

toe gekomen om te horen 

wat hij te vertellen heeft. 

De praatgeest doet zijn 

naam eer aan: hij praat als 

Brugman.  

Als ze dichterbij komen, horen ze dat hij vuile praatjes heeft gekregen. Donkere wolken 

trekken zich boven hem samen en de lucht wordt grauw. Ze horen zijn verontwaardigde 

stem al uit de verte en proberen hun gevoel af te schermen. Maar het lukt niet goed en ze 

wijzen al snel met hun vinger naar elkaar. Iko waarschuwt Mica: ‚Je moet niet naar hem 

luisteren en je oren dichthouden!‛ Mica reageert : ‚Jij denkt zeker dat je het beter weet! Ja, 

dat kon ik gisteren merken!‛ ‚En jij hebt gisteren zeker niks gedaan!‛ snauwt Iko terug. Ze zijn 

allebei in de ban van de kwaadspreker en kunnen niet ophouden. Hun gedachten gaan 

tekeer. Mica noemt Iko stom. Iko antwoordt dat ze een trut is en eerst maar eens naar 

zichzelf moet kijken. Ze hebben ruzie en ze zijn niet de enigen uit hun groep. De geest van de 
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kwaadspreker is besmettelijk! 

Dan stelt Iko de vraag: ‚Hoe 

komen we hier uit?‛ En 

antwoordt Mica met: ‚We 

moeten verder kijken dan onze 

neus lang is.‛ 

Dat helpt. Ze kijken om zich 

heen, proberen overzicht te 

krijgen en herkennen mensen 

uit hun dorp. Maar er is geen 

gelegenheid om met hen te 

praten. De kwaadspreekgeest 

dendert maar door en allerlei 

mensen gaan zich ermee 

bemoeien. De lucht is geladen. 

Iko en Mica krijgen het weer te kwaad. Zo vallen ze weer in het patroon. Iko slingert zijn 

dorpsgenoten een verwijt voor de voeten: ‚Waarom gingen zij niet mee op reis?  En Mica 

doet er nog een schepje bovenop met: ‚Jullie zijn ouder en hadden beter moeten weten!‛ 

‚Nou, vergeet het maar,‛ zegt Iko. ‚Dit houdt voorlopig echt niet op!‛ Ze blijven praten als 

een kip zonder kop. Als ze maar íemand de schuld kunnen geven. Het lucht wel even op, dat 

wel. Iko probeert de oorzaak te pakken te krijgen en zegt: ‚Weet je waardoor de sfeer wordt 

verpest? Het komt omdat er te veel vreemde mensen in het dorp zijn komen wonen!‛ Mica 

wordt boos en zegt: ‚Doe niet zo idioot! Dat ligt niet aan die mensen, zeg!‛ Iko heeft hier 

geen zin meer in, draait zich om en loopt de andere kant op. 

De geest van de kwaadspreker voert duidelijk de boventoon. In het tumult komt ook weer de 

rode strijdgeest in mensen los. Mensen beginnen te schreeuwen en worden agressief. De 

haatzaaier grijpt zijn kans en strooit leugens rond. Het is nepnieuws dat aanhangers krijgt. Er 

zit wel iets van waarheid in, maar die krijgt een foute twist en wordt geweld aangedaan. Er 

worden zondebokken aangewezen die moet boeten voor het onrecht dat mensen voelen. 

Oude koeien worden uit de sloot gehaald. Onschuldige mensen worden op hun uiterlijk 

gepakt. ‚Dit kán niet!‛ zegt Iko luid als hij dat ziet. ‚Zij hebben niets gedaan! Iemand moet 

ingrijpen!‛ En hij herhaalt: ‚Volgens mij hebben zij niets gedaan!‛ Een paar mensen heffen 

hun vuist op en kijken hem woedend aan. Dan houdt hij zijn mond. En ook Mica zwijgt.   

Die nacht kunnen ze er beiden niet van slapen. Er moet echt iets gebeuren, want de 

kwaadspreekgeest krijgt te veel macht.’  
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Mica stopt met schrijven. Wat is dit moeilijk! De kwaadspreekgeest is besmettelijk. Hij maakt 

hele groepen gek! Voordat je het weet, kom je zelf in een ruzie terecht. Wat kunnen ze er 

tegen doen? Ze vraagt zich af of ze te fel naar Iko is uitgevallen. Zou hij het spel al spelen en 

het merken? Ze had hem misschien beter kunnen vragen wat hij bedoelde met de opmerking 

over teveel mensen in het dorp. Dit verhaal loopt uit de hand. Het is alsof het zichzelf vertelt! 

Waar gaat dit heen? Ze moet met Iko praten! 

Zal ze naar hem toe gaan? Nee, ze kan hem beter bellen. Hij neemt op. ‚Hoe is het met jou?‛ 

vraagt ze. ‚Prima, hoor,‛ zegt hij. ‚Zit je niet in het spel?‛ vraagt ze. ‚Ik moest eerst even 

opruimen,‛ zegt Iko. Ze lacht. ‚Je hebt heel wat gemist bij de praatgeest,‛ vertelt ze. ‚We zijn 

aardig tekeer gegaan tegen elkaar en dit keer zijn er meer mensen bij. Ook uit ons dorp.‛ 

‚OK,‛ zegt Iko. ‚Is het erg?‛ ‚Ja,‛ zegt Mica. ‚De tijdgeesten die we bij ons hebben, raken 

weer van de wijs. De strijdgeest werd zelfs behoorlijk agressief. Ik heb geen idee meer van 

wat ik schrijf.‛ Iko is even stil en vraagt dan: ‚Dit is, denk ik, groter dan het verhaal van ons. 

Zouden die andere mensen soms ook in het spel zitten?‛ ‚Geen idee,‛ zegt Mica.   

‚Ik wil de kwaadspreekgeest te pakken nemen!‛ zegt Iko. ‚Kun jij het spel dan beïnvloeden?‛ 

vraagt Mica. ‚Ik kan het proberen,‛ zegt Iko. ‚Ik ben nu dubbel voorbereid!‛  

Later belt hij op en roept uit: ‚Het gebeurt niet alleen in het spel en in het verhaal, maar het 

gebeurt ook echt. De tijdgeesten zijn stevig van slag en trekken hele groepen mee. Ik zag het 

ook op tv. Zelfs leiders schelden elkaar uit. Bij een demonstratie tegen verdeeldheid gingen 

de mensen notabene met elkaar op de vuist. Er zijn zelf demonstranten opgepakt.‛ Mica 

denkt na en zegt: ‚Het lijkt me goed dat we het verhaal en het spel afmaken en dat meer 

mensen het verhaal lezen, het spel spelen en er met elkaar praten. Wanneer zien wij elkaar?‛ 

‚Nog even wachten,‛ zegt Iko. ‚Ik werd afgeleid door de tv. Ik moet nog een stukje spelen. 

Maar morgen gaat het me lukken.‛  
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10. De overheerser 

Iko probeert in het spel de kwaadspreekgeest te pakken te krijgen. Deze keer zal hij het 

winnen! Hij stuift naar voren, maar ontdekt dat het niet helpt om te vechten. Hij maakt het 

daarmee alleen maar erger, beseft hij. Hij denkt: dan ga ik ze de waarheid vertellen! Maar 

niemand luistert naar hem. Hij denkt na. Hoe komt het dat hij zelf ook  verwijten gaat maken? 

Hoe kan hij dat anders doen, vraagt hij aan de wijsgeest en luistert tot hij van binnen weet 

wat hij kan doen. De geest laat zich gelukkig niet zo snel beïnvloeden. De wijsgeest laat hem 

zien dat hij, als mensen elkaar de schuld geven, beter zijn eigen verhaal kan vertellen of 

mensen kan vragen wat hen dwars zit. Er komt een spreuk op het scherm van zijn pc te 

staan…  

Iko probeert het. Hij stelt vragen, luistert en vertelt dat hij de mensen die zijn opgepakt, 

aardig vond en er moeite mee heeft. Sommigen kijken hem even kwaad aan, maar als ze 

merken dat hij het alleen over zichzelf heeft, worden ze rustiger en gaan ook hun eigen 

verhaal vertellen. Het helpt even, maar is niet genoeg. Er zijn teveel mensen bij betrokken. 

Wat kunnen leiders op dit gebied doen? vraagt Iko zich af. Waarom gaan ze zelf groepen 

mensen de schuld geven? Doen ze dat om een deel van de bevolking achter zich te krijgen? 

Willen ze zo aan de macht komen? Mensen oordelen vaak voordat ze iets hebben 

onderzocht. OK, daarom heten het natuurlijk voor-oordelen!!  

Hij begint het spel weer te spelen. Hij is benieuwd wat een krachtige leider is en wanneer een 

leider een tiran wordt.   

‘Iko wil met de heersgeest orde op zaken stellen. Er moet ingegrepen worden, vindt hij. Hij 

en Mica willen die negatieve praatjes uit de wereld helpen. Maar hoe? Ze bespreken het met 

hun reisgenoten. Hoe kun je mensen die onzin uitkramen tot de orde roepen? Door naar hun 

eigen verhaal te vragen? En wat dan? Het is bovendien best moeilijk om te luisteren, wanneer 

je zelf verontwaardigd bent.   

Ze merken dat sommige reisgenoten de kwaadspreekgeest aanspreken op zijn gedrag, maar 

houden zelf wijselijk hun mond. Ze stellen alleen af en toe een vraag. Dat helpt, maar niet 

genoeg. Er worden nog steeds mensen opgepakt die niets hebben gedaan. Er moet 

ingegrepen worden!. Ze lopen samen met hun reisgenoten naar de stad om hulp te vragen. 

Daar heeft de heersgeest de macht. Hoe het ook met hem zit, hij moet recht spreken 

voordat de kwaadsprekers verder haat kunnen zaaien. Dat is zijn verantwoordelijkheid. 

Het schemert al als ze op de top van de berg aankomen. De muren van de stad doemen op in 

het donker. De lucht is donker en dreigend, er is onweer en het bliksemt, maar ze kunnen 

niet anders dan doorgaan. Iko wil de heersgeest hoe dan ook meemaken en Mica wil 

proberen deze kracht te begrijpen. Ze lopen naar de poort en worden binnen gelaten.  
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De zesde geest, de heersgeest, 

heeft hun dorp wel eens 

geholpen toen er problemen 

waren. Maar nu is hij niet langer 

rechtvaardig,  maar een 

overheerser. De poort sluit zich 

achter hen en ze zien een 

donkere wolk boven de stad. 

Dichtbij een groot gebouw met 

een koepel komt de 

overheersgeest op hen af. Hij 

drijft hen het gebouw in.  

In de koepel klinken luide 

bevelen. Ze voelen onzichtbare draden aan hen trekken. Straks worden ze nog marionetten! 

Ze spartelen tegen maar worden gevangen in de draden. Het is een groot  web. De macht 

van deze kracht is wellicht nog groter dan in het dorp. Ze zien mannen en vrouwen in 

donkere pakken. ‚Laten we maar doen wat ze willen!‛ roept Iko. ‚Anders zijn we nu al de 

klos!‛ ‚We kunnen nu niet anders, maar straks moeten we los,‛ roept Mica. Ze laten toe dat 

hun kleren worden afgenomen en ze een donker pak aan krijgen. Door mee te doen raken ze 

in de ban van de overheerser. Hun eigen wereld verdwijnt. Iko let goed op. Hij is er best trots 

op dat hij er in het pak goed uitziet en vindt het ook interessant. Het werk dat ze moeten 

doen is niet fijn, maar hij kan er wel veel van leren toch? Zo komt hij hoger op. Mica voelt zich 

niet goedt en probeert er iets van te begrijpen. Wat speelt hier? Waarom zitten ze vast? Ze 

doet alsof ze meedoet.  

Ze gaan al snel lijken op de 

mannen en vrouwen die in 

de draden van het systeem 

gevangen zitten. Beelden 

dringen zich op via 

schermen. Schaduwen van 

lijstjes met cijfers komen op 

hen af. Ze begrijpen wat ze 

moeten doen. Cijfers en 

statistieken geven de 

targets aan waar ze aan 

moeten voldoen. Ze hebben 

succes, maar dat valt bij 

anderen niet in goede aarde. 

Mensen mopperen op hen. 

‚Hoge bomen vangen veel wind,‛ zegt Iko met een grijns waarop Mica aanvult met: ‚We 

hebben de zaak aardig onder controle.‛ Maar ze zoekt een uitweg.  
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Ze worden gedreven door de kracht van de overheersgeest en beginnen te bewegen alsof ze 

machines zijn. Cijfertjes dansen voor hun ogen. Het gaat vooral om geld en macht. Mica 

merkt dat Iko uit zijn ogen kijkt alsof hij geesten ziet. Ze is zich bewust dat ze klem zitten 

onder invloed van de overheersgeest die ze juist willen beheersen. De krachten van deze 

geest zijn zo groot! Ze is bang en laat dat  merken. Iko ziet hoe bleek Mica is. Doordat hij dat 

waarneemt,  krijgt hij ineens scherp in de gaten dat ze zichzelf niet meer zijn, maar in de ban 

van een negatieve macht.  

Ze praten lang over wat hun overkomt en hoe ze verder kunnen met hun reis. Laat in de 

avond vallen ze in slaap. Ze liggen op bedden in een smetteloos witte zaal, hun pakken 

keurig gevouwen over de stoelen, een rechte scheiding in hun haar.’  

Iko is voorlopig uitgespeeld. Hij is er helemaal klaar mee.  

De volgende dag gaat hij met Mica op stap in de stad. Ze hebben nog geen idee wat ze willen 

doen. ‚Net als in het spel,‛ zegt Iko. ‚Ik voel me net een pion. Ik weet dat ik dat niet wil, maar 

wat ik wel wil, daar heb ik geen idee van. Ik denk dat ik met mijn werk ga stoppen en een 

tijdje op reis ga.‛ ‚Vind je je werk niet leuk meer?‛ vraagt Mica. ‚Nee,‛ zegt Iko. ‚Het lijkt op 

wat ik in het spel moest doen. Het gaat alleen om de cijfertjes en de targets en mensen 

verdringen elkaar. Ik kom op mijn werk bijna alle krachten in hun slechte staat tegen en raak 

zo besmet dat ik niet eens meer weet wat ik zelf wil... Het lijkt wel de onderwereld. Het gaat 

alleen nog maar om geld.‛ Hij is even stil en zegt dan: ‚Maar wat ik wel weet, is dat ik het leuk 

vind om met jou die tijdgeesten verder te ontdekken. Als ik terug kom, kunnen we er mee 

verder gaan. Deal?‛  
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11. De paniekgeest 

Mica schrijft over de laatste tijdgeest. Ze weet al waar het over gaat. Over de droomgeest 

die in een paniekgeest kan veranderen. Kan mijn fantasie ook een valkuil zijn? vraagt ze zich 

af. Ze schrijft verder:  

‘Iko en Mica zitten in de stad gevangen. Mica hoopt dat de droomgeest hun perspectief kan 

geven. Of is ze haar dromen en idealen kwijt? Dat zou geen wonder zijn. De geest van licht en 

leven laat haar zien dat ze de draden van de overheersgeest los kunnen snijden nu ze deze 

duidelijk zien en dat ze de stad op de berg moeten ontvluchten voordat het licht wordt. Ze 

leest de spreuk die op het scherm verschijnt: 

 
Op de zevende dag van hun 

reis vluchten ze, nog voordat 

de zon opkomt, met hun 

reisgenoten de stad uit. 

Eerst bergafwaarts en later 

door het heuvellandschap. 

Ze komen bij de hoge berg 

waar de droomgeest 

rondwaart. Ze beklimmen de 

berg tot ze in de wolken zijn. 

En geen hand meer voor 

ogen zien.   

 
 

De zevende geest, de droomgeest, 

die hen eerder perspectief heeft 

gegeven, komt in een grijs-roze wolk 

op hen af zweven. De wolk lijkt een 

lange jurk van tule en ziet er prachtig 

uit. Maar het beeld klopt niet met de 

realiteit. De droomgeest is een 

fantast geworden die gouden 

bergen belooft. ‚Jullie zijn 

uitverkoren om de wereld te redden 

en de top te bereiken,‛ vertelt zij op 

hoge toon. ‚We gaan van jullie 

dromen een toren bouwen die ver 

boven de wolken zal reiken. Dan 

kunnen we alles zien en begrijpen.‛  
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Het lijkt rozengeur en maneschijn, maar ze twijfelen direct. ‚Het is te mooi om waar te zijn!‛ 

zegt Mica.  Maar het is wel een mooi idee! ‚Zo goedgelovig zijn we niet meer,‛ zegt Iko. Ook 

hij probeert zijn hoofd koel te houden en klimt door. Op de berg blijkt dat een droomgeest 

die te ver gaat een paniekzaaier kan worden. Zij laat hen zien hoe erg het volgens haar met 

de wereld is gesteld. Ze brengt hun hoofd op 

hol en Mica en Iko denken even dat ze de 

wereld moeten redden en dat  een toren met 

hun dromen de oplossing daarvoor is. Iko 

vraagt zich af wat er nu wel en niet waar is.  

Mica weet dat dromen belangrijk zijn en zegt: 

‚Misschien kunnen wij de waarheid wel zien 

en klopt het‛ Het begint hen te duizelen. Iko 

twijfelt en Mica ziet dingen die er niet zijn en 

wordt bang dat het fout afloopt.   

Totdat ze begrijpen wat een droomgeest in 

een verkeerde staat doet. ‚Deze geest zaait 

paniek. Zij maakt er een drama van,‛ zegt Iko. En Mica bedenkt: ‚Het lijkt net echt, maar die 

roze wolken spiegelen ons alleen maar van alles voor. We moeten ons niet langer van de wijs 

laten brengen en aan onze eigen bestemming vasthouden.‛ ‚Kijk niet te lang naar die mist. 

We moeten er zo snel mogelijk doorheen,‛ zegt Iko. Ze nemen hun dromen mee en kijken 

goed uit waar ze lopen. Zwijgend klimmen ze hoger en hoger tot ze de roze wolken achter 

zich hebben gelaten. Pas als ze de omgeving weer kunnen zien, praten ze verder. Samen met 

hun reisgenoten, die hetzelfde hebben meegemaakt, bereiken ze de top. Ze vallen in slaap 

om wat op krachten te komen. Ze weten dat het leven licht en donker is, maar hoe raken ze 

de duistere kant van de tijdgeesten kwijt?’  

Zo, dat zit er op, denkt Mica. Deze keer laten ze zich niet inpalmen en gaan ze door. Maar hoe 

kunnen ze verder met de donkere kant van die krachten? Er moet toch iets zijn om de 

krachten van de geest beter te hanteren? Die avond krijgt ze een appje van Iko: Prachtig! Ik 

kom eraan. ‚Goed idee om in het echt op reis te gaan,‛ zegt Mica even later tegen hem. ‚Ik ga 

het verhaal proberen af te maken voor anderen. Samen met vragen en opdrachten. En het 

lijkt me leuk om een spel te maken met jou en anderen. Wil je me helpen als je terug bent?‛ 

‚Waarmee dan?‛ vraagt Iko. ‚Jij hebt het verhaal bijna helemaal gemaakt. Ik heb alleen het 

spel gespeeld.‛ ‚Je hebt geen idee wat je allemaal hebt gedaan,‛ zegt Mica. ‚We hebben het 

samen gespeeld. Je hebt me geïnspireerd. Je bent met me meegegaan en ik met jou. Je hebt 

prima oefeningen bedacht waar ik nu nog wat aan heb. Je hebt me aan het lachen gebracht 

en je hebt je prima verweerd. Ik dacht dat ik een spiegel voor mensen was, maar dat ben je 

ook voor mij!‛ ‚We kunnen verder aan de website Krachtenspel bouwen,‛ zegt Iko. ‚en 

mensen via facebook en twitter naar het verhaal en het spel toe leiden. En brieven schrijven 

en versturen zoals de brieven die wij hebben gekregen.‛ ‚Misschien een echte film maken,‛ 

zegt Mica, ‚waarin de krachten van de tijdgeest meer tot hun recht komen…‛ ‚Kijk niet te 

lang naar die wolken,‛ zegt Iko op de hoge toon die Mica herkent uit het verhaal. ‚Nee, we 

moeten realistisch blijven,‛ lacht Mica. ‚Maar dromen is goed, je weet nooit.‛ Ze zijn zo 

opgetogen met elkaar aan het praten dat ze nauwelijks meer weten waar ze lopen in de 

stad...  
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12. De regenboog 

Mica schrijft het laatste hoofdstuk terwijl Iko naast haar zit. Het gaat erover hoe ze de 

krachten van de tijdgeesten bij elkaar hebben gebracht. Mica schrijft en Iko vult aan:   

‘Op de laatste nacht van hun reis krijgen 

Iko en Mica van de geest van licht en 

leven een panorama van wat ze hebben 

bereikt. De zeven krachten in hen zijn 

sterker dan ooit. Hun strijdlust, 

werklust, wijsheid, sociale vaardigheden 

en dromen zijn toegenomen. Zeven 

lessen hebben ze gekregen. Ze kennen 

het verschil tussen illusie en 

werkelijkheid. Ze kunnen beter omgaan 

met meningen en gevoelens. Ze kunnen 

beter samenwerken en geven elkaar 

vaker een compliment. De laatste 

spreuk verschijnt: 

In de zevende nacht schijnt het licht van de sterren heel helder. Iko en Mica zien in hun 

droom dat het licht ook op hun reisgenoten schijnt. En op de zeven krachten in hen die ze al 

die tijd hebben mee genomen. Doordat het licht op alle krachten van de tijdgeest schijnt, 

sluiten de kleuren zich aanéén!   

 Als ze wakker worden, zijn de nevelen 

verdwenen. De lucht is opgeklaard en 

ze hebben zicht op de wereld onder 

aan de berg. In de verte zien ze de stad 

op de berg, de heuvels, het 

merengebied, het vuurstromenland en 

het woud bij het vulkaanlandschap 

waar hun dorp ligt. In de lucht die nog 

vochtig is, is de regenboog verschenen.  

De regenboog is verbonden met de 

zeven krachten in hen. De kleuren zijn 

in het hele land te zien: rood, oranje, 

geel, groen, blauw, indigo en violet-

roze!   
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Krachtenspel 

De zeven krachten zijn helder en laten allemaal weer hun positieve kant zien!   

De strijdgeest helpt mensen om te vechten voor wat ze willen. Iko en Mica kunnen hun 

krachten nog beter beheersen en agressiviteit vermijden. Maar als het moet, kunnen ze 

vechten als leeuwen.   

De werkgeest maakt het vuur in mensen verder wakker. Iko en Mica bouwen in alle rust hun 

leven verder met elkaar op en de opjager is verdwenen.  

De wijsgeest laat mensen hun talenten gebruiken. Iko en Mica stralen als sterren.   

De genietgeest laat mensen in liefde leven. Iko en Mica zijn liefhebbers van de kwaliteit van 

leven.  

De praatgeest leert mensen een duidelijke taal te spreken. Iko en Mica vertellen hun verhaal 

en zingen soms de sterren van de hemel.  

De heersgeest laat mensen zien hoe ze orde op zaken 

kunnen stellen. Iko en Mica beslissen samen met anderen 

hoe mensen elkaar kunnen beschermen.  

De droomgeest geeft mensen perspectief. Iko en Mica 

begrijpen hun dromen beter en pakken de kansen die ze 

krijgen.   

Als mensen samenwerken, zien  hun krachten  er uit als een 

regenboog. Iko en Mica weten nu wat hen te doen staat als 

hun krachten uit balans zijn, in welke vorm dan ook!  
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De regenboog is anders 

Diezelfde nacht worden ze nog een keer door de geest van licht en leven verrast. Ze worden 

meegenomen. Als grote vogels vliegen ze door de lucht, nog hoger dan de toppen van de 

bergen. Ze komen tot ver boven de wolken. Daar kunnen ze ook de regenboog zien. Maar tot 

hun verbazing ziet de regenboog er zo hoog in de lucht heel anders uit! Er is geen begin of 

einde aan, er is geen boven- of onderkant. De boog loopt rond en het violet-roze komt weer 

uit bij het rood. De boog keert in zichzelf terug. Dat is gezichtsbedrog, vertelt de lichtgeest 

hen. Er is eigenlijk alleen maar licht in lucht en water. Je ziet de kleuren terug in het vuur, het 

water, de lucht en de aarde, de elementen in de natuur en de krachten in de geest van 

mensen.  

 

Als ze wakker worden, zien ze een enorme regenboog hoog boven de aarde. De aarde is 

verfrist door een regenbui en de zon schijnt al weer. Het is een droombeeld als nooit 

tevoren. Die kleuren! Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet-roze. Elke kleur is 

mooi van zichzelf maar allemaal samen, in elkaar overlopend, in harmonie… zijn ze een 

droom! Zo is het als de krachten van mensen samenwerken.’    

In het Krachtenspel-spel  kun je samen met behaag- en plaaggeesten je vaardigheden 

oefenen. Zie www.krachtenspel.nl  
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Colofon 

 

Het verhaal Iko en Mica en de 7 tijdgeesten is een onderdeel van de website Krachtenspel.nl. 

Het verhaal maakt het mogelijk om met mensen (jong en oud) te praten over krachten die in 

mensen en groepen spelen. Krachten die voor problemen in de samenleving zorgen als ze uit 

de hand lopen: agressie, werkstress, manipulatie, verslaving, vooroordelen en nepnieuws, 

intimidatie en verwarring. Hoe ga je daar mee om? Verdere informatie: www. Krachtenspel.nl  

Auteurs: Mieke Vollenhoven, Jan Ausum en Dirk van de Spoel  

Op de website www.Krachtenspel.nl  staan meer verhalen: Het krachtenspel (10+); De 

werkversie van het verhaal De 7 tijdgeesten (15+); kinderverhaal De vurige houthakker. 

Daarnaast vind je er: het Krachtenspel-spel (15+); het filmpje Krachtenspel van de tijdgeest 

(12+); de Test: Welke kracht is sterk in jou? (12+), Werkmateriaal (15+) en veel illustraties. 

Voor professionals staan er op de website Tips en suggesties, informatie  en methodieken 

om met het materiaal te werken. 

 


