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Ego trip. De tocht naar jouw persoonlijke kracht, met oefeningen om onder-

weg te ervaren. Een reis naar inspiratie om te delen. Om jouw leven vorm te 

geven zoals jij dat werkelijk wilt. Je leeft, je verandert, alles verandert. Hoe je 

jezelf ziet verandert. Wat je wilt bereiken verandert ook. En het mooie is, jij 

geeft jouw leven vorm. Soms ontgaat het je dat je die keus hebt. Dat is ook 

waarom ik dit boek voor je heb geschreven. Het zijn levenslessen die voor 

mij onvergetelijk zijn en voor jou mogelijk waardevol. Het is een reis naar 

kracht, het is een reis naar jezelf. En voor mij is is het ook een reis geworden 

van ego-centrisch naar eco-centrisch. Van gericht zijn op wat jij zelf wilt naar 

wat wil jij bijdragen aan de wereld.

Als we samen deze reis gemaakt hebben, wens ik dat je meer energie hebt 

om je koers uit te zetten en om het leven te gaan leiden dat jij wilt leiden. 

Dat je een schitterende intentie hebt. In het mooiste resultaat dat ik me van 

dit boek voorstel, inspireert het je om jouw mogelijkheden te ontdekken, zo-

dat je het beste uit jezelf haalt. Zodat je je leven vorm geeft zoals jij dat al-

leen kunt. En dat kan jij als jij jouw beste ik leert kennen. Wat zijn je drijfve-

ren? Welke motieven drijven jou vanuit je binnenste? Je zal ze leren kennen, 

zodat je weet waar je valkuilen zitten en waar je krachten. Je zal bovendien 

ontdekken wat jij kunt bereiken in deze wereld of zelfs voor deze wereld. 

Wat kun je verwachten? Aan de oppervlakte is dit een reis door de onmetelij-

ke grootheid van de Himalaya. De steile heuvels van Lukla strekken zich uit 

tot de mistige hoogte van Tengboche in het noorden. In het zuiden de hete 

Terai. Van de trompetterende geluiden uit de jungle rond Chitwan naar de 

respectvolle stilte van Pashupatinath. Van het roerige en oorverdovend toete-

rende Kathmandu naar de wilde, white water rivier Bhote Kosi. Onder de op-

pervlakte is een verslag van een roerige periode in mijn leven. Ik heb keuzes 

gemaakt voor mezelf en voor de mensen die ik lief heb. Het is een verhaal 

met ups en downs. Met nu meer tevredenheid en plezier dan ik voor moge-

lijk hield. Ik vertel je wat ik meemaakte, ik deel mijn twijfels met je en mijn 

verlangens. Het is zo beschreven dat het ook kan raken aan jouw leven. Daar-

bij is het een zoektocht naar persoonlijke kracht. Het is ook een optekening 

van gesprekken met experts, als gidsen op deze reis. Zij bieden persoonlijke 

kracht vanuit verschillende gezichtspunten. Het palet dat ontstaat is veelzij-

dig en bont. Ook boeken inspireren me onderweg. Van Boeddhisme tot The 

secrets of the Millionaire Mind, van The Secret tot de Lonely Planet, van Me-

mo to the Next President tot Vergroot de liefde. Zulke boeken en hun inzich-

ten brengen me van dromen tot contact met de natuur. Ik deel deze boeken 

graag met je.    

Door deze reis ben ik me meer en meer gaan realiseren dat alleen eigenlijk 

een verbondenheid weergeeft met het universum. Het is als losse eilandjes 

die ik zie drijven in een oceaan. Het lijken losse eilanden, maar ze zijn verbon-

den onder de oppervlakte. Ze zijn al(l)één. Wij zijn  al(l) één. Een verbonden-

heid die bestaat uit energie en die kracht geeft. Persoonlijke kracht. Jouw 

persoonlijke kracht. Het is een reis die jij ook kunt maken, op jouw manier. 

Een reis die jou zal helpen om jouw leven te leiden zoals jij dat wilt. Zoals het 

voor jou gemaakt is. Zoals het bij jou past. In jouw volle kracht. Gaandeweg 

deze reis ontdekte ik wat voor mij mijn persoonlijke waarheid is. Ik denk dat 

jij daar steun aan kunt hebben. Vrienden zullen zeggen dat ik nog steeds op 

reis ben. En ze hebben gelijk. Het is ook zo en daarom wil ik ze ook als 

vriend. Hoewel de bestemming het doel lijkt, is het echte doel de reis. Het 

boek is niet het doel. Nepal is niet het doel. De reis naar jezelf, dat is het 

doel.

Deze reis als metafoor. Wat is nu jouw persoonlijke kracht? Is het te zien, is 

het te voelen? Te horen misschien? Te ruiken of te proeven? Het antwoord is 

nee en ja. En dat heeft te maken met je bewustzijn, of beter je bewust zijn. 

Een groot deel van jouw leven speelt zich af in je onbewuste. Sommigen zeg-

gen zelfs dat je je slechts voor 5% bewust bent. Anderen claimen dat we 

slechts 5% van onze hersencapaciteit gebruiken. Een korte oefening om je 
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te laten zien dat dit misschien heel juist is: Ben je je nu bewust van hoe je bo-

venkant van je linkervoet al dan niet ergens tegenaan zit? Vast niet. Oké nu 

dus wel, maar zojuist nog niet. En zo kunnen we je hele lichaam langs gaan. 

Van je benen naar je stuitje. Naar je rug, je nek, je oren en je ogen. Het 

grootste deel is onbewust. Zo ook in je lichaam. Voel je je buik? Voel je de 

warmte van je hart, voel je de koelte van je ademhaling? En ook in je hoofd. 

In je hersenen. Ben je je bewust van wat je nu eigenlijk wilt? Wat je nu werke-

lijk het allerliefste wilt? En wat wil je voor anderen? En hoe raakt deze mooie 

omschrijving je:   

Persoonlijke kracht is werken vanuit de wijsheid van je hoofd, de warmte van 

je hart en het voelen met je buik, om zo je eigen waarheid te vinden en ex-

pressie te geven aan de essentie van wie jij bent.

Ik nodig je uit om de oefeningen in dit boek te doen, zelfs als je ze wat raar 

vindt. Het kan zelfs zo zijn dat die raarste oefening jou het meeste leert waar 

jij je verder kunt ontwikkelen. Neem er de tijd voor, maak notities, onder-

streep of lees het geheel gewoon door. Gebruik het zoals jij het voor jou 

prettig voelt. Hoewel de oefeningen eenvoudig zijn, kost het veel inzet om 

ze eenvoudig te doen. Met ieder woord dat jij in dit boek schrijft, met iedere 

aantekening, iedere aandachtsstreep, laat je zien wat het boek met je doet. 

Onderzoek de mogelijkheden van het programma waar je dit boek mee 

leest. Uiteindelijk wil ik je met dit boek helpen om je eigen persoonlijke be-

wuste en onbewuste kracht te ontdekken, te benutten en ervan te genieten. 

Dit boek schrijf ik ook als een spannend reisverslag met momenten van ont-

spannende meditatie. Ik nodig je uit om zelf de oefeningen te doen en daar 

van te leren. Mogelijk heb je een maatje waarmee je je bevindingen kunt de-

len en die je kan inspireren verder te gaan.De volgorde in de beschrijving 

van de reis door de Himalaya is chrono-onlogisch. Ik heb de volgorde aange-

past aan de volgorde waarin ik persoonlijke kracht als thema oppak. De reis 

naar Nepal, naar Mount Everest, ik had me niet bedacht dat het me zo zou 

inspireren dat ik je ook daar iets van mee wilde geven. Over tempels, olifan-

ten, apen, aanhangers van Shiva, monniken en meditatie. Het is een reis, 

een gids en een metafoor. Tijdens deze reis heb ik genoten van het gezel-

schap van velen. Die dank ik graag voor de hulp en plezier onderweg. 

Wendy, die mij veel warme liefde geeft en me inspireerde om samen naar 

Nepal te gaan. Kaylee en Damian die door hun liefde, enthousiasme en hele 

zijn mijn leven zo mooi maken. Het team persoonlijke kracht, Lidwien, Gui-

do, Marja, Machteld,  René, Carmen en Pieter om het thema van kracht wer-

kelijk solide te ontwikkelen. Judith Webber en Anne Marie Borst  voor inspi-

ratie om daadwerkelijk te gaan schrijven. Alle deelnemers aan trainingen en 

coaching, die me hebben gemotiveerd om vooral samen op reis te gaan. En 

natuurlijk alle anderen die me door hun boeken inspireerden om vooral door 

te gaan. Graag neem ik je mee op deze reis. Ik hoop dat het een spannende 

reis wordt naar een spannende bestemming: jezelf. Het kan een regelrechte 

Ego trip worden, maar ik wens dat het een reis wordt die via je ego uitkomt 

bij eco. Dat wens ik voor jou ...

Eric

1 oktober 2013
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Hoofdstuk 1

Vanaf het zitje op de rug van 
Pawankhali en Champikhali, de 
Aziatische olifanten, bezie ik het leven 
vanuit een riante positie. 



Vanaf het zitje op de rug van Pawankhali en Champikhali, de Aziatische oli-

fanten, bezie ik het leven vanuit een riante positie. Ik word een beetje heen 

en weer gewiegd en de jungle van Chitwan trekt aan me voorbij. Vanuit het 

idee dat die riante positie onaantastbaar is gaan we iedere ochtend en mid-

dag op safari op zoek naar tijgers. Het kamp is open. Alle dieren kunnen in 

en uit lopen zonder langs hekken te hoeven. Dit maakt het in de morgen 

des te spannender om naar buiten te gaan. Er is een opstootje omdat er 

een neushoorn vlakbij rondloopt. Iedereen staat op de 4 meter hoge veran-

da te kijken naar de neushoorn. Hij trekt zich niet al te veel aan van de 

nieuwsgierige blikken. Toch is de open opzet van het kamp verontrustend. 

De wilde dieren kunnen ongemerkt aan alle kanten het terrein op. Dan heb-

ben we het nog niet over de tocht die we s avonds in het donker maken als 

we van het kampvuur teruggaan naar ons huisje. Is dat nu weer net het huis-

je dat het verst weg ligt, precies aan de rand waar de safari begint? Geen 

tijger te zien en maar we zitten op een olifant in de jungle en het leven is 

relaxed. We zien van alles, herten, zwijnen, vogels. In de aanwezigheid van 

deze reus voelen ze zich onbedreigd en laten ze zich van dichtbij zien. In-

eens wijst de gids op sporen in het zand. Een verse afdruk van een tijger, 

ongeveer maat 48. Erg groot dus. Enige meters verderop beginnen de oli-

fanten heftig te trompetteren en te stampen. Ze laten plas en poep lopen. 

Ze luisteren niet meer naar de stokcommando s. Bovendien maken ze een 

soort bromgeluid, zo luid als een trommelen op een holle boomstam. Ik 

voel het door mijn hele lichaam. De olifant laat zijn aanwezigheid duidelijk 

merken, maar ik bespeur ook angst. Mijn angst? Is deze zoektocht naar de 

tijgers nou wel zo verstandig? Wat nu als de olifanten in paniek raken? Of 

wij? Of allen? In een mandje op de rug van een losgeslagen olifant dwars 

door bomen en onder takken door is ineens minder relaxt. Het gedrag van 

Pawan en Champi maakt duidelijk dat de olifanten niet graag het contact 

zoeken met deze predator. 

Net als ik denk dat ik alles onder controle heb maak ik kennis met de echte 

jungle. En hoe gaat dat in Nederland? Niet veel anders!  Als jonge psycho-

loog beginnen bij een geweldig trainingsbureau is bijzonder inspirerend. 

Wat een nieuwe zakelijke wereld, wat een energie, wat een plezier, wat een 

persoonlijke contacten. Het voelt eigenlijk als familie. Zo wil ik later ook mijn 

eigen villa met een grote tuin samen met zeven trainers/adviseurs die in de 

tuin of op “ zolder” hun volgende trainingen voorbereiden en dan weer 

een, twee of drie dagen in een hotel mensen ontwikkelen. Na de jaren van 

afstandelijke wetenschappelijke studies nu ineens leren hoe ik werkelijk ef-

fectief kan spreken en vooral luisteren. Het kennen van het belang van wer-

kelijke aandacht. Weten met welke vragen ik de juiste informatie krijg, we-

ten hoe ik in de eerste 8 seconden het verloop van het verdere contact be-

paal. Mijn interesse kunnen tonen. Gekscherend doe ik zaken in hummen, 

knikken en samenvatten. De belangrijkste vaardigheid om een goed ge-

sprek te kunnen voeren is luisteren. Actief luisteren, dat wil zeggen dat ik 

zowel verbaal als in gedrag laten merken dat ik naar je luister. Research 

toont aan: “mensen die ongeveer 60% van de tijd aan het woord zijn in een 

gesprek, hebben na afloop het gevoel dat ze een goed gesprek hadden. 

Probeer het maar eens. Laat je gesprekspartner eens iets vertellen voordat 

jij een deel van jouw hele verhaal afsteekt.  Het hoogtepunt is onmisken-

baar het bezoek aan de American Society for Training & Development in 

San Francisco. Het hele kantoor van inmiddels 30 trainers volgt een week 

lang inspirerende workshops. Er zijn duizenden trainers van -all over the 

World-. In een van de sessies leer ik hoe je in een cirkel een boodschap kunt 

verwerken van wel 14 woorden. Een bijzonder leuke vorm, die ik 20 jaar later 

zal gebruiken om mijn eerste visitekaartje onvergetelijk te maken. 
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Als we met 80 medewerkers zijn volgt plotseling de aankondiging: het bu-

reau is verkocht. Alom verbazing: worden we, anno 1991, verkocht? Mijn fa-

milie? Ok, het is natuurlijk gewoon een zakelijke beslissing. Het is en blijft 

natuurlijk een bedrijf en we krijgen een -fair share-. Maar het voelde als fami-

lie. Na dit proces van volwassen worden is het contact met de headhunter 

die een sales training manager zoekt voor een grote Amerikaanse Pharma-

ceutical  zeer welkom. Daar zie ik managers, directors en General Managers 

komen en gaan. Alle nationaliteiten trekken iedere twee jaar voorbij. Wer-

kend als trainingsmanager in Nederland en als lid van het communicatie 

team voor -Europe- ontmoet ik alle nationaliteiten en implementeer ik aller-

lei -state of the art- systemen. Beoordeling, STAR selectie, aandelenoptie-

plannen. Na jaren verkopers op te leiden, ga ik zelf naar buiten. Ik introdu-

ceer met succes een behandelprotocol voor hartaanvallen in een groot aca-

demisch medisch centrum. Min of meer als erkenning hiervoor werk ik twee 

jaar parttime in een Europese werkgroep. Daar kom ik in de gelegenheid 

om met een team van landenmanagers en trainers een nieuw verkoopmo-

del voor de verkopers in Europa te introduceren. Ik voel me thuis in Europa 

en ken alle  vliegveldhotels. Het frequent flyer programma met airmiles vult 

zich.

En dan plots, wat is de volgende stap? Is een vervolgstap naar the US on-

wenselijk vanwege de andere HR cultuur? Waarom moet mijn auto steeds 

groter en duurder worden? Waarom word ik vanuit sales geparkeerd bij HR? 

Waarom verdwijnen collegae van boven de 40 om mij heen? Waarom loopt 

het thuis niet meer zo lekker? Wat is mijn volgende stap? Is er een volgende 

stap? Privé of werk, waar zit de knoop? Of beter, wat is de knoop? Ik besluit 

dat het beiden is. Thuis werken aan de knoop en op  zoek gaan naar ander 

werk. Dat valt beiden niet mee. De psycholoog verheldert het verloop van 

onze relatie. Twee en half jaar lang werken we daar aan. Dat willen we van 

harte. Ook vanwege de kinderen. In die periode ga ik ook op zoek naar an-

der werk. Een hele uitdaging, want met een top dertig percentiel salaris en 

een Herenhuis en hoge hypotheek is het lastig onderhandelen. Toch komt 

er een opening: ik word account directeur en mag bij een verzelfstandigde 

opleidingsafdeling van een groot Nederlands ICT bedrijf de verantwoor-

ding dragen voor omzet over alle opleiding en ontwikkelingsactiviteiten 

voor de voormalig werkgever. Een zeer politieke functie. Het blijkt te poli-

tiek voor mij. Ik geef zelf ook geen trainingen meer en mis dit. Bovendien 

race ik iedere dag de gehele A12 heen en weer. Ondanks goede sales en 

goede relaties met de moederorganisatie is het geen goede match. Ik be-

land waar ik was: wat ga ik doen, zowel werk als privé. Samen besluiten we 

de relatie niet koste wat kost te behouden. In mijn werk pak ik mijn droom 

op: voor mezelf beginnen.

Het huis van vrienden die op vakantie zijn voelt als de hemel. Een last valt 

letterlijk van mijn schouders. Verbaasd kijk ik achterom: waar blijft die 25 

kilo? Mijn eerste maaltijd is sushi. Voor het eerst geheel zelfgemaakt. Met 

een Mexicaans biertje. Dat staat voor mij voor stoer, sexy, ruig en duur. Na 

de eerste maanden van ontlading volgt langzaam de bezinning. Wat ga ik 

doen? Waar ga ik wonen? Hoe ga ik wonen? Hoe ga ik opdrachten vinden? 

Mijn woning is telkens een tijdelijke. Bij vrienden of dicht in het centrum. Ik 

ga meer de stad in dan in de tien jaar ervoor. Maar het is goed voor mij en 

het geeft nieuwe impulsen. En ik zoek natuurlijk naar manieren om mijn le-

ven opnieuw vorm en invulling te geven. Eigenlijk ben ik op zoek naar mijn 

persoonlijke kracht… 
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Hoofdstuk 2

Wishboard en 
de Himalaya

Het belooft een culturele en spirituele 
reis te worden. De mensen, de cultuur, 
Mount Everest, Kathmandu, 
Boeddhistische tempels: Bodhnath 
Stupa en Swayambhunath



Het belooft een culturele en spirituele reis te worden. Nepal. De mensen, 

de cultuur, Mount Everest, Kathmandu, Boeddhistische tempels: Bodhnath 

Stupa en Swayambhunath, de jungle van Chitwan, Hindoeïsme en het Tihar 

festival. Het zijn beelden die al meteen tot de verbeelding spreken. De voor-

bereiding geeft al veel voorpret. En deze reis verdient respect en respect 

verdient een lange voorbereiding en lange voorpret. De voorpret begint 

met fantaseren, Googelen, plaatjes kijken, reisverslagen lezen. Een cadeau 

met een relatie naar de bestemming. De Lonely Planet Nepal is een mooi 

cadeau. Het eerste dat opvalt is de bijzondere voorkant. Via de -highlights- 

komen we langzamerhand tot een eerste idee voor de invulling van weken. 

Een invulling die veelvuldig wordt overlegd en besproken, gewikt en gewo-

gen. Er is zoveel te zien, ik kan niet alles ervaren. Bovendien is het leuk om 

de agenda zo veel mogelijk open te laten. Een mooi cadeau dat ik kreeg 

was mijn rugzak. Een groengele rugzak met top, midden en onder comparti-

ment en aan de zijde langwerpige compartimenten. De volledig verstelbare 

rugzijde pas ik moeiteloos aan voor een comfortabele draagpositie. De rug-

zak heeft een jaar in mijn huis gehangen en werd steeds verder gevuld met 

allerhande zaken die ik mee wil nemen op deze reis. Een van de eerste voor-

werpen zijn een zakmes, een kompas en een led-hoofdzaklamp en een 

slaapzak. Vlak voor de reis word het nog aangevuld met een reiscadeau van 

de kinderen. Een gebedsboekje voor goed geluk en een heupflacon voor 

de goede spirit. Boeddhisme, Hindoeïsme, Himalaya, Goden, meditatie. 

Het lijkt me geweldig om te ervaren hoe het in Tibet en Nepal is. Geboorte-

grond van Dalai Lama en Boeddha. Land van meditatie, inspiratie en een-

voud. Met 10,6 kilo in de rugzak vertrek ik eind 2008 samen met Wendy naar 

Nepal. Een ruim aantal maanden van tevoren boeken we de heen en de te-

rugvlucht naar Nepal. We zullen landen in Nepal in de loop van de avond. 

Dat zal een behoorlijke omschakeling worden en misschien in het donker 

aankomen. Vandaar dat we de eerste twee dagen een overnachting boeken 

in The Tibet Guest House in de wijk Thamel in Kathmandu. De Lonely Pla-

net is een goede compagnon. Vandaag wordt een mooie dag. Ter voorberei-

ding op de vele yakboterthee die we zullen (moeten?) drinken, mogen we 

vanmiddag met de billen bloot voor de Buiktyfusprik! Volgende week gaan 

we in Amsterdam het visum ophalen en wat mij betreft kunnen we dan ook 

wel meteen gaan. We zijn dan immers toch al bijna op Schiphol! Helaas 

duurt het nog even. Om precies te zijn nog vijf hele weken en 3 nachten. 

Het werd dan toch een stereoprik: links een cocktail en rechts de hepatitis 

b. Nu nog medicijnen ophalen tegen de hoogte! Wat is er toch gebeurd 

met die acclimatisatie dagen? Nou goed, we zijn voorbereid, we kunnen 

gaan! Vanochtend werd ik al vroeg wakker. Is de vlucht nog ongewijzigd?  

Hoe is het weer in Kathmandu? Telefoonnummers synchroniseren, scheer-

spullen? -Exchange rate-? Genoeg te doen dus. -even- later: de terugreis 

vertrekt 15 minuten later,  1 euro = 100 Nepal Rupes (was 65 toen we boek-

ten!!), het is tussen 13 en 28 graden... Hier ook!  Wendy bleek ook bezig 

met de vlucht confirmatie nummers. Alle spullen voor de reis gaan vandaag, 

na het werk, op de tafel. En dan begint het inruimen. In ieder geval ga ik de 

doosjes van de flesjes DEET halen. Dat scheelt vast een fleecetrui aan ruim-

te. Een hoeveelheid ruimte die eigenlijk ook al bespaard werd door 5 ml 

scheerolie (voor 90 dagen scheren) in plaats van 350 ML scheergel. Wendy 

bespaarde ongeveer een trui, door haar headlight te vervangen door een 

nieuwe. Is mijn rugtas straks niet te groot??? :-) -Less is more-: Kleding voor 

op 4500 meter hoogte (koude wind en 0 graden?), kleding voor in de jungle 

op 450 meter hoogte ( vochtig en 35 graden?), reiskleding, slaapzak, toilet-

tas, DEET, steriele naalden set, medicijnen, (men zal trots op me zijn) : 15,3 

kilo, dat is echt te veel. Alle doublures uit de toilettas gehaald, een fleece-

trui eruit, snoep/eten eruit, leesboek eruit: 13,4 kilo, das beter, maar nog 

niet genoeg. Nog meer overbodige luxe eruit: aftershave, 2e pet, T-shirt en 

nog wat meer klein spul: 12,2 kilo, Even later: 10,1 kilo. Zou toch bijna Lone-

ly Planet Nepal achterblijven?? Onmogelijk. 10,3 kilo. Even later komt 

9



Wendy: 9,8  zegt ze beslist. Hmmm, maar daar zit nog geen slaapzak bij. 

Het aftellen begint! 

Een verhaal uit Nepal. Bhaktaprasad Bhyaguto is een avontuurlijke jonge 

kikker uit de Kathmandu-vallei. Hij leeft met zijn grootvader Buddiprasad, 

moeder Sanomaiya en broers en zusjes op het terras van een rijstveld bij het 

dorpje Ichangu, gelegen tegen de heuvels achter de grote Stupa of  Sway-

ambhunath. Net zoals alle amfibieën van zijn leeftijd is Bhaktaprasad zeer 

nieuwsgierig. Hij is een van de eerste die uit de modderige paddies op het 

pad springt dat door mensen gebruikt wordt. Het lijkt alsof die mensen heel 

gericht over dat pad lopen. -Nou, zegt hij, dan zal ik ook een intentie heb-

ben!-

De volgende vraag vind ik een heel wezenlijke. In jouw reis geeft het je ener-

gie om te weten waarom jij vind dat je op deze wereld bent, met welke in-

tentie. Maar natuurlijk geef ik je graag ruimte om die vraag op je eigen mo-

ment te beantwoorden. En op je eigen manier.  

Wat zijn jouw intenties

Als Alice in Wonderland tijdens haar reis een kat naar de weg vraagt zegt 

deze heel wijs.  Als je niet weet waar je heen wilt maakt het niet uit welke 

weg je kiest. Of zoals een Chinees spreekwoord vervolgt: dan zul je niet we-

ten wanneer je aankomt. Net zoals ik bij een reis bedenk waar ik naar toe 

wil, zo kan ik ook bedenken hoe ik verder wil met de rest van mijn leven. Of 

daar niet over na denken en gewoon leven. Het lezen van the Secret, het 

geheim van voorspoed en geluk opent een hele nieuwe wereld. Het begin 

met een grote opdracht: Opgedragen aan Jou. Moge het Geheim je hele 

bestaan vullen met liefde en vreugde. Dat is mijn intentie voor jou en voor 

de wereld. Kortweg gesteld: alles is energie en/of trilling en het universum 

brengt dezelfde energie en trillingen bij elkaar. Dus alles wat ik me bedenk, 

komt uiteindelijk naar mij toe! Als ik om me heen kijk zie ik slechts het topje 

van een ijsberg. Iets lijkt massief, maar met de juiste microscoop bekeken 

zie ik trillende energie. Dat geld voor een steen en voor mijn hand. Alles is 

energie, van heel groot, het universum, onze Melkweg, onze planeet, tot 

mijn lichaam, organen, cellen, moleculen, atomen, quarks, neutrino of Higgs 

boson. De basisidee voor the Secret is de volgende: Mijn activiteiten bepa-

len mijn resultaat. Mijn gedrag bepaalt mijn activiteit. Mijn gedachten bepa-

len mijn gedrag. Mijn attitude bepaalt mijn gedachten. En ik bepaal mijn 

attitude . En deze gevoelens en gedachten zend ik uit. Ieder gevoel, iedere 

gedachte is in feite energie met een specifieke trilling. Het universum zorgt 

ervoor dat naar mij toe komt wat ik uitzend. Zoals een krekel door het ras-

pen met zijn achterpoten tjilpt op een bepaalde frequentie en daarmee ge-

lijksoortige krekels aantrekt en zoals een specht met zijn frequentie soortge-

noten aantrekt, zo trek ik gelijkgestemde energie en ervaringen aan.

Er zijn van die dagen dat alles mis gaat. Het ene ongeluk lijkt het andere 

aan te trekken. Het blijft doorgaan totdat ik mezelf van die negatieve ener-

gie af haal door mijn gedachten op iets positiefs te richten. Ik kan mijn ge-

dachten verzetten naar iets dat ik wil. Ik kan daar zo aan denken dat ik me 

ook zo ga voelen. En als ik me zo ga voelen, verander ik mijn houding en 

mijn gedrag. En dan krijg ik de resultaten die ik wil. Dat is de kracht van het 

universum, -the Law Of Attraction-. Door mijn gevoelens te sturen kan ik ze 

inzetten om razendsnel de gewenste verandering in mijn leven te brengen. 

In The Secret haalt Rhonda Byrne een ongelooflijke hoeveelheid aan men-

sen aan die hun ervaring met de wetmatigheid van het universum betuigen. 

Reden genoeg om mijzelf eens onder te dompelen in een experiment. 

Ochtendoefening. Het tonen van dankbaarheid vervult mij van fijne gevoe-

lens. Op het moment dat ik uit bed wil stappen benoem ik met mijn innerlij-

ke stem dat ik dankbaar ben voor de mooiste, fijnste of prettigste mensen, 

ervaringen zaken of dingen in mijn leven. Ik weet dat als ik de juiste dingen 

bedenk, dat ik als vanzelf een glimlach op mijn gezicht krijgt. Ik voel dat de 

energie gaat stromen. Ik ben heel dankbaar voor mijn zoon, mijn dochter, 
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mijn vriendin, mijn gezondheid en mijn A6 quattro. (De auto heeft 330.000 

kilometer op de teller en het is geweldig om erin te rijden). Ik begon met 

me dankbaar te voelen voor mijn zoon, mijn dochter en mijn gezondheid. 

Drie is een mooi getal en ook vijf is een mooi getal. Ik sta er even bij stil en 

ik verlies mezelf niet in details. Het helpt dat ik voor mezelf een vast punt 

creëer waardoor ik mezelf eraan herinner. In mijn geval is het een kleine Hap-

py Boeddha, die bij het bed staat. En een grote afbeelding van het hoofd 

van Boeddha die tegenover het voeteneinde aan de muur hangt.

Ik zeg tegen mezelf waar ik dankbaar voor ben dat zij in mijn leven zijn. Ik 

voel mijn glimlach, ik voel de energie en geniet ervan! Met andere woorden 

ik bepaal mijn eigen dromen en mijn eigen leven. Uitspraken die daarmee 

samenhangen en mij inspireren zijn: De beste manier om je toekomst te 

voorspellen is die zelf te creëren. Jij bent de CEO van je eigen leven. 

Welke zijn de dankbaarheden in jouw leven?

Natuurlijk, het toeval bepaalt ook. Maar ik zie het leven voor 10 procent als 

wat mij overkomt en voor 90% wat ik ermee doe. Deze stelling spreekt me 

aan. En ineens is daar een link naar het Boeddhisme en Hindoeïsme, Karma 

en het lijden, alles is bepaald. Wat nu eigen keuze? Of is nu juist ingebak-

ken wat ik als vrije keuze ga kiezen?  En dan het mysterie van het bewustzijn.  

Als ik uit cellen besta die met elkaar samenhangen tot weefsels en een li-

chaam waar ik me bewust van ben. En als deze cellen bestaan uit molecu-

len, die weer bestaan uit elektronen die zo snel rond een kern van protonen 

en neutronen draaien dat het lijkt dat het een bolletje is. Wat ben ik dan 

meer dan zeer snel draaiende elektronen? Elektrische stroompjes? Energie? 

De wetmatigheid van het universum is net zo absurd, dus net zo waar: De 

universele -Law of Attraction-. Alles wat ik wil ligt in dit universum al op mij 

te wachten, ik hoef het alleen aan te trekken. Net zoals sommige mensen 

geluk aantrekken en anderen steevast pech. Door het te willen en los te la-

ten trek ik het aan. Pas op, knoei niet met die melk, en ja hoor, de melk ligt 

op de grond…  En dat is eigenlijk ook wat ik doe met het ontwikkelen van 

mensen. Ik geef ze geen nieuwe energie of kracht, ik help ze hun eigen 

kracht te ont-wikkelen, vrij te maken. De energie is er al, maar ze gaan het 

bewust weten, bewust zien, ervaren en benutten. In deze periode van mijn 

leven denk ik ook na over wie is nu mijn ideale partner. Die vraag komt zo af 

en toe bij me op. Ik besluit me voorlopig niet te binden en gewoon maar 

eens te bedenken wat voor partner ik wil ontmoeten. Na een gezellige 

avond loop ik buiten met een vriend en ik zeg tegen hem. Een jonge, *****, 
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juriste! Dat lijkt me helemaal fantastisch. Dat beeld spreekt me aan, inspi-

reert me en laat me niet meer los. Maar ja, waar vind ik zo’n vrouw, of beter 

hoe word ik door haar gevonden? 

In de waan van alle dag denk ik niet iedere keer aan wat ik nu werkelijk wil. 

Ik wil ontdekken wat ik nu werkelijk wil en kan. Met het boek van  Benjamin 

Creme, “De kunst van het leven” verdiep ik me in visualiseren en welk me-

chanisme daaraan ten grondslag ligt. Ik ontdek dat het maken van een colla-

ge een belangrijk hulp voor mijn focus is. Niet alleen tijdens het maken, 

maar ook daarna. Ik ben behoorlijk creatief, maar het maken van een colla-

ge roept ook weerstand op. Bij mezelf en ook bij anderen aan wie ik het ver-

tel. Ik geef toch wel heel open aan wat ik mooi vind en wat mijn wensen zijn. 

En dat voelt kwetsbaar, hebberig en materialistisch. Bovendien voelt een 

collage, knippen en plakken als niet iets voor volwassenen, maar meer voor 

kinderen. Toch maakt die collage, moodboard of wishboard, dat vind ik al 

een stuk prettiger, me erg bewust van wat ik wil in het leven. Hoe ik er fysiek 

wil uitzien, hoe ik wil leven, in welke omgeving ik met prettig voel, wat voor 

gevoel ik wil hebben als ik oud ben, wat ik wil uitstralen, in wat voor auto ik 

wil rijden, hoeveel geld ik wil hebben. Wat ik mooi vind aan anderen, welke 

schoenen ik mooi vind. Met het verzamelen van al deze beelden ben ik ei-

genlijk al bezig om mijn eigen toekomst te vormen. Ik ben daadwerkelijk 

een beeld aan het creëren. Een onderdeel van het maken van de board is 

het verkrijgen van beeldmateriaal. In die tijd gaf ik een team building trai-

ning. Daarvoor was veel beeldmateriaal nodig. Omdat we in het materiaal 

gingen knippen wilde ik het niet nieuw kopen. Ik maakte daarom op een 

dinsdagmiddag een rondje langs allerlei etablissementen waar een leestafel 

was en vroeg hen of ik de oudere magazines mocht hebben voor een visuali-

satieopdracht. Dat leverde me ongeveer een stapel op van een meter hoog 

aan bladen. In de weken die komen blader ik gewoon door de bladen en 

selecteer alles wat ik mooi vind. Dat leg ik netjes in een doos. Als ik een he-

leboel plaatjes heb kijk ik goed wat het is en of het bij mij een warm gevoel 

losmaakt. Ik doe alles weg waar ik ook maar een beetje twijfels bij heb. Om 

alle wit van de achtergrond te bedekken plak ik de plaatjes half over elkaar 

heen. Het mooie is, ik mag het doen zoals ik het mooi vind. Als het hele-

maal mijn collage is, lijst ik hem in en zet hem in het zicht. En heel af en toe 

voeg ik iets toe, omdat ik het fijn vind. Het hangt op een plek waar ik er da-

gelijks naar kan kijken. Het wishboard kan jou ook helpen om duidelijk te 

krijgen wat jou energie geeft. Probeer het maar! Geniet dagelijks van je col-

lage, van jouw beelden van positieve energie. Kijk ernaar, glimlach en zeg 

-zo is het!-. Laat het daarna weer los door een flinke zucht. Nu ik na 3 jaar 

terugkijk op mijn wishboard zie ik dat heel veel zaken die erop staan in mijn 

leven zijn of zijn gekomen. Nog niet alles, maar dat komt nog! Het gevoel 

dat ik krijg als ik naar het board kijk is nog steeds een heel fijn. Het wish-

board of misschien toch beter moodboard, geeft me nu dus al drie jaar ple-

zier. Wat kan ik me nog meer wensen? Veel plezier bij het maken! 

Wat wil jij op jouw wishboard? 

Hoe ga ik nu als ondernemer succesvol worden? Ik weet dat ik veel ervaring 

heb met trainen, maar het opzetten en promoten van je eigen bedrijf is na-

tuurlijk weer heel iets nieuws. Uit het geweldig compacte en inspirerende 

boek van Tom Peters over Talent haal ik de gedachte dat deze periode nu 

werkelijk de periode is van het merk ik. De ik BV. Jezelf in de markt zetten 

als een ijzersterk merk. De ervaring van een groot bureau en de flexibiliteit 

en betrokkenheid van een klein bureau. Het ontwikkelen van talent en verko-

pen zijn de onderwerpen die hij mooi neerzet. Zorg ervoor dat je klanten 

jouw project gaan typeren als WOW. En de mooiste uitspraak vind ik -geen 

WOW geen glorie!- Ook kom ik erachter dat mijn bedrijfsnaam wel heel erg 

lang is: Eric van de Graaff People Development Business. Tegen de tijd dat 

een mogelijke klant dat goed uitspreekt is de gedachte aan ontwikkelen al 

weer vervlogen. Toch laat ik het nog maar even staan. Afkorten kan en ge-
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woon Eric van de Graaff kan ook nog. Het uitroepteken spreekt me ook 

enorm aan. Geen middenmoot maar gewoon geweldig of briljant. Ik ga dit 

in mijn trainingen nastreven. Niet mensen beter laten presenteren, maar 

hen stimuleren om briljant te worden in hun presentatie en communicatie. 

Dat vergt van mij ook veel, want ik leg de lat erg hoog! Het mooie is ook 

dat ik als ondernemer zelf mijn goede doelen kan kiezen. Ik besluit tiendui-

zend euro van mijn tijd ter beschikking te stellen aan een bedrijf dat auto’s 

in staat stelt op water te rijden. 

Dat is een droom van vroeger toen de scheikundeleraar met elektriciteit 

knalgas uit water maakte. Waarom rijden auto’s niet gewoon op water? Na 

overleg met de wethouder van Economische zaken komt er na twee weken 

plotseling een mail. Ik ben uitgenodigd door NedStack, de nummer twee in 

de wereld van de waterstof brandstofcellen en gevestigd in Arnhem. 

Dat het goede doel aanstekelijk werkt merk ik ook als ik samen met compag-

non Paul Tonino zestig werkzoekenden begeleid in het opzetten van een 

netwerkevenement met interessante werkgevers. Voor zichzelf bellen vindt 

iedereen lastig, maar nadat de bijeenkomst wordt gekoppeld aan een goed 

doel gaat iedereen zonder gene uitnodigen. En dat succes kan ik zonder 

gene aan anderen vertellen, ik ben er trots op!

Hoe kun je jouw doelen koppelen aan een goed doel?
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Hoofdstuk 3

In de 
zandbak in 
Kathmandu 
Vanaf de gordijnroede hebben we een 
draad gespannen naar de kapstok aan 
de muur. Aan die draad hangt de 
klamboe, geïmpregneerd met DEET. 



Vanaf de gordijnroede hebben we een draad gespannen naar de kapstok 

aan de muur. Aan die draad hangt de klamboe, geïmpregneerd met DEET. 

Bovenin de klamboe hangt een grote ring zodat het net als een grote tent 

wijd hangt. De zijkanten zijn ingestopt onder het matras, zodat het mooi 

strak zit en je er niet tegenaan ligt. Anders zitten de muskieten en tijgermug-

gen er gewoon op te wachten tot je er tegenaan ligt.  Door de DEET gaan 

ze ook niet op het net zitten, het stinkt. Gelukkig ruik ik het niet. Onder de 

klamboe, op de schone lakens, van het Tibet Guest House in Thamel, lig-

gen onze slaapzakken. Wendy heeft gisteren een mooie met dons gekocht. 

Tot min 20, genoeg voor in Tengboche. Op 4000 meter is het in de nacht nu 

min 15. Wendy is toch een beetje in de klamboe gerold. Buiten hoor ik vo-

gels. Beetje Burgers Zoo geluiden. Ook een duif. Een buurman fluit. In de 

verte brommer- en fiets geluiden. Kathmandu en de wijk Thamel ontwaken 

en ik ga kijken hoe het buiten is. Volgens de Lonely Planet is het vinden van 

een SIM kaart -quite a hassle-. Er is hier in ieder geval draadloos internet, 

dus het lijkt me haalbaar. maar eerst even wat insmeren met DEET. Gedoe 

en koe in de straten van Kathmandu. Terwijl de riksja een rondje rijdt langs 

enkele van de vele tempelcomplexen zie ik vooral ook koeien. Ze lopen 

overal los op straat. We zijn in een totaal andere wereld beland, maar hij be-

valt ons ongelooflijk goed! De geuren zijn soms zo heftig dat ze letterlijk 

adembenemend zijn. Er gebeurt van alles, overal om ons heen en vooral te-

gelijkertijd. 

Ik toeter dus ik besta! Getoeter, de hele dag door! Brommers, riksja's en au-

to s kennen geen voorrangsregels, maar het recht van de hardste toeter 

geldt hier in Kathmandu. Naast het oppassen voor overstekende koeien is 

het dus vooral oppassen voor de dichtstbijzijnde toeter. De toeters komen 

er in allerlei variaties, van eendegekwaak van de Riksja, bellen van fietsen, 

tot hele schelle toeters en zelfs sirenes. Ongeveer vijf meter voor de Nepali 

een object naderen, hoek, mens, fiets etc. wordt er getoeterd. Soms lijkt 

een toeter bedoeld om iemand die gewoon stil staat te waarschuwen om 

niet te gaan bewegen, soms is het juist de bedoeling opzij te gaan. We heb-

ben korte tijd het spel gedaan: voorspel het moment van de toeter. Nadat 

we binnen een minuut onze stemmen schor riepen zijn we gestopt. Het was 

ook wel spitsuur. Dat loopt hier van 's morgens 10.30 tot s avonds 17.30. De 

straten zijn hectisch, maar de mensen vriendelijk en rustig. Ze zijn niet op-

dringerig, maar kunnen slecht rekenen wanneer het gaat om teruggeven 

van geld na de aankoop. En soms hebben wij niet gezien dat de winkel 6 of 

12 Rupes extra mag rekenen. Voor visa wordt hier standaard 3% extra gere-

kend. We hebben het erg naar ons zin. We bezoeken tempels, bekijken het 

straatleven en eten en drinken lekker. Vandaag in een soort van lounge/tan-

tra bar boven het straatleven. Vandaag ook gezien hoe zilveren ringen ge-

maakt worden, eigenlijk waar ik bij zit. De eerste man maakt de meest 

mooie stenen tot de gewenste vorm, de volgende maakt een passende zet-

ting. De volgende schaaft de zetting zodat ie precies past en vervolgens 

wordt het beneden verkocht. Soms voor de prijs van een kop koffie. In Ne-

derland dan he! Met alleen al het kijken naar wat er allemaal om je heen ge-

beurt, kan ik een dag vullen. 

Zoals het er nu naar uit ziet vliegen we over een paar dagen naar Lukla, zo-

dat onze voorbereidingen voor de tocht naar Everest Base Camp niet voor 

niets zijn geweest. Het lukt nog niet met de simcard, morgen maar weer pro-

beren. We gaan weer verder!  Na Lukla begint de trekking. Het zal afzien 

worden, maar vooral ontzettend mooi en indrukwekkend. Lukla, Namche 

Bazar, Tengboche, Periche en dan misschien Chhukung. Dat hangt af van 

hoe het gaat, het weer, onze conditie en alle mogelijke andere zaken die we 

willen doen. We hopen tot in de buurt van het ijs te komen, ruim boven de 

4000 meter. Dat lijkt ons al erg hoog. We hadden al weinig bij ons, maar heb-

ben besloten nog het een en ander hier in het hotel achter te laten. Wie zon-

der sherpa loopt mag alles zelf dragen. En dat doen we ook! We volgen we-

gen die overgaan in paden, die weer overgaan in zandpaden, die de ber-
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gen inleiden. De lucht wordt steeds droger en de paden steeds stoffiger. 

Hier en daar lijkt  het op een heel grote zandbak.

Hoe ben ik met Wendy hier beland? Ik ben vrijgezel en ik werk en ik wil een 

leuke partner ontmoeten. Jij bent de leukste vrouw, ik ben de leukste man, 

wij gaan samen dansen. Dat was mijn ongeveer mijn openingszin anno ne-

gentienhonderd zoveel. Dit is de 21ste eeuw. Een essentiële update lijkt me 

gewenst. Ik besluit me te laten inspireren door experts op het vlak van 

flirten. Ik ga lezen. Het eerste boek dat ik tegenkom is Masterflirt van Tijn 

van Ewijk. Een vrolijk, leuk, klein boekje, met vele tips. De beste tip? Neem 

jezelf niet te serieus! Jij bent geen dief hè? Hier heb je mijn ring. Niet verlie-

zen hoor, ik vertrouw je!  De volgende keer wil ik hem wel terug hoor! 

Flirten is als spelen in de zandbak!

Onder het mom van neem jezelf niet te serieus kun je ook een speels ant-

woord geven op een vraag als: Wat voor werk doe jij? Ken je die bordjes 

langs de snelweg, die hectometerpaaltjes? Sommige daarvan hebben daar-

bij een extra rond bordje met 100, die rondjes, die maak ik schoon! Laat 

vooral pauzes vallen, reageer op vragende blikken en lach vooral. Dit is niet 

serieus, dit is de zandbak, dit is een spel! 93% Van mijn communicatie be-

staat uit non-verbaal gedrag. Wil ik aantrekkelijker zijn? Ik laat me inspireren 

door personages als James Bond en Mr. Smith (Brad Pitt) waar vrouwen 

voor vallen: zij praten langzaam, met een diepe rustige stem. Ze staan recht-

op, met de schouders naar achteren en de handen stil, loshangend naast 

het lichaam. 

Daarna hoor ik op TV iets over een  boek the Game onder pseudoniem 

Strauss geschreven. Het boek blijkt in een andere stad voorhanden te zijn. 

Een journalist gaat undercover in de wereld van de pick-up artiesten. Zij zijn 

zeker niet de personen met het mooiste uiterlijk en ze hebben de reputatie 

dat ze iedere vrouw kunnen versieren die ze willen. Zelfs strategieën om suc-

cesvol te  concurreren met de alfamannen. De alfamannen hebben die na-

tuurlijke, geweldige uitstraling, waar iedere vrouw eigenlijk voor wil vallen. 

De hoofdpersoon ontmoet er zijn mentor Mystery, die hem helpt transforme-

ren in Styles.  Een wereld gaat open. Ook voor mij. Het is een verborgen we-

reld waarin het flirtspel tot in de puntjes wordt geregisseerd. Van de 

Pauwtheorie tot het praktisch oefenen in het veld met een -Wingman-. Deze 

toont sociale waarde en biedt de concurrentie heel kort, op het juiste mo-

ment, afleiding. Het boek staat boordevol met verhalen, anekdotes, voor-

beelden en analyses. 

Het verleidingsproces staat centraal en begint met de glimlach wanneer je 

ergens binnen komt en de drie secondenregel. Aarzel niet. Benader de 

groep met leuke mensen en zeg iets algemeens en positiefs over de situa-

tie. Bijvoorbeeld: He, het lijkt wel of het feest hier is! Daarna richt je je tot 

het meisje/vrouw die jij aantrekkelijk vind en zeg iets als -Als ik niet op man-

nen zou vallen, zou je helemaal mijn vrouw zijn!- En dit alles natuurlijk met 

een brede lach. Praat met de groep en negeer haar grotendeels tijdens het 

praten. Als er mannen in de groep zijn, focus dan je aandacht op de man-

nen. Zeg bijvoorbeeld, ik heb een tip nodig. Een vriend van mij heeft via Ro-

bert ten Brink de vraag gekregen of hij voor de camera wil komen, omdat er 

iemand op hem valt, maar hij heeft al een relatie. Wat vinden jullie dat hij 

moet doen? Plaag de vrouw wat. Het is zo leuk, Je neus wiebelt als je lacht. 

Zorg ervoor dat haar vrienden erop letten en erom lachen. Breng je persoon-

lijkheid over op de hele groep door magie, verhalen, anekdotes of humor. 

Schenk vooral de aandacht aan de mannen en de andere vrouwen in de 

groep. Zij zal nu merken dat jij het middelpunt bent van de aandacht. Plaag 

haar opnieuw. Als ze bijvoorbeeld ook de foto’s wil bekijken zeg  O jee, wat 

is ze grijpgraag. Hoe pak je haar aan? Natuurlijk toon je ook hierbij een gro-

te smile! Vraag aan de groep hoe iedereen elkaar kent en als je merkt dat zij 

serieus bij een van de mannen hoort, neem je netjes afscheid. Anders zeg je 

tegen de groep: Ik heb jullie vriendin eigenlijk een beetje verwaarloosd. Is 

het goed als ik een paar minuten met haar praat? Natuurlijk is dat oké. 
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Neem haar een klein beetje mee door te zeggen dat je haar iets cools wilt 

laten zien en neem haar mee naar een plek dichtbij. Terwijl je haar door de 

menigte leidt doe je een interessetest door haar hand vast te houden en 

erin te knijpen. Als zij ook in je hand knijpt is dat een interesse signaal. Ga 

bij haar zitten en doe een extra sensory perception spelletje, kies een getal 

onder de tien, meestal 7 of een demonstratie die haar zal fascineren en intri-

geren. Vraag haar bijvoorbeeld of ze een groot voorstellingsvermogen 

heeft en zichzelf beter wil leren kennen. Natuurlijk wil ze dat.  Doe dan een 

speelse geleide visualisatie waarbij ze door de woestijn loopt: Ok, dan gaan 

we dat eens doen: Stel je voor, je loopt door de woestijn. Het is een onge-

looflijk grote woestijn en het is lekker warm. Hoe gaat het? Wat zie je? En nu 

zie je een kubus in de woestijn. Wil je die beschrijven met kleur, grootte, 

transparantie? Er is ook een ladder en vraag waar die is ten opzichte van de 

kubus en tot hoe hoog die komt. Introduceer vervolgens een paard en laat 

haar dat beschrijven. Tussen al die vragen door dwaal je gewoon af en toe 

een beetje van het onderwerp af. Ze zal je helpen erop terug te komen. Ver-

volgens vraag je haar of ze wil weten wat dat betekent. Nou eigenlijk niks, 

zeg je met een grote glimlach.  Nou ja toch wel. De kubus staat voor je ego, 

jouw ego is dus zo en zo, klopt dat? De ladder voor je ambitie en dat 

paard… .eh ja die heb ik zelf verzonnen. Gewoon leuk een beetje flirtend 

de tijd doorbrengen. Zeg dan  “Zeg eens, wat heb jij in je waardoor ik jou 

zou willen kennen, als meer dan zomaar een gezicht in een menigte?” Als 

ze positieve eigenschappen opsomt is dat weer een interessesignaal. Hou 

dan op met praten. Als ze het praatje weer aanzwengelt met een vraag als  

“Nou?” of “En?” is dat het derde duidelijke signaal. Als zoenen niet past in 

de situatie zeg je: “Ik moet er vandoor, maar we moeten dit vervolgen”. No-

teer haar nummer en vertrek. En anders zeg je zomaar ineens: Zou je mij wil-

len zoenen?  Als ze Nee zegt zeg je, Ik heb niet gezegd dat je dat mocht 

doen, het leek alleen of je iets van plan was. Als ze aarzelt en zegt “Mis-

schien” zeg je  Laten we dat gaan uitzoeken en zoen je haar. En als ze ge-

woon “Ja” zegt, dan zoen je haar ook.

De essentie van het verhaal is dat naast zelfvertrouwen en een glimlach, 

goed verzorgd zijn, gevoel voor humor hebben, contact leggen met men-

sen en gezien worden als het sociale middelpunt van een ruimte cruciale 

aantrekkingsfactoren zijn. Sterker nog, onweerstaanbaar. Maar nu komt het 

ongelofelijke: het versieren zou dezelfde basisopzet hebben voor bijna alle 

vrouwen! Het is te ongelofelijk om waar te zijn. Zo begint ook het boek: Het 

volgende verhaal is waar! Eigenlijk geloof ik het niet. Bovendien wil ik me-

zelf niet voor gek zetten. Tegelijkertijd wil ik gewoon mezelf opnieuw ont-

dekken en de wereld opnieuw ontdekken. Onder het motto Als ik blijf doen 

wat ik altijd heb gedaan, blijf ik krijgen wat ik altijd kreeg! doe ik iets nieuws.

Eerst maar eens werken aan mijn lichaam en zorgen dat ik er beter uit zie. 

Drie dagen in de week ga ik naar de sportschool. Ik let op mijn eten en laat 

mijn haar stylisch knippen en mijn borsthaar waxen. Ik eet volgens het oude 

Montignac dieet en val in no-time 7 kilo af. Dan pas ik de Pauw-theorie toe. 

Mijn garderobe gaat opvallen. Een zwarte broek met strepen op de zijkant. 

Een t-shirt met een uitbundige print, een opvallend horloge en dito hanger. 

De zonnebril op het hoofd. Als ik er doorsnee uitzie zal ik een doorsnee part-

ner krijgen. En om de zoveel tijd weer even het boek erop naslaan hoe het 

spel tussen man en vrouw verloopt. We hebben het hier wel over een pil 

van 430 bladzijden! Om alle gene of aarzeling te overwinnen moet ik natuur-

lijk mezelf niet te serieus nemen en gewoon mezelf oefenen in het aanspre-

ken van iedereen die ik wil aanspreken. Enigszins schuchter begin ik ano-

niem in een andere stad. Omdat ik het raar vind om zomaar mooie, leuke 

vrouwen aan te spreken doe ik op een middag een desensitisatie. Ik zeg ie-

dere leuke vrouw met een brede glimlach gewoon Hoi en loop door. Ik doe 

dit 50 keer! Ik ga geen gesprek aan. Ook niet als ze heel leuk is, of me zelfs 

achterna loopt! Het gebeurt! Het gaat er volgens Het Spel ook niet over of 
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een vrouw leuk is, het gaat erom of ze genoeg smaak heeft om mij leuk te 

vinden! Ik merk dat ik meer grip krijg op het aangaan van contacten en dat 

de reacties bijzonder zijn. 

Klaar voor een volgende stap met iets meer gesprek? Ik kies in een winkel 

de twee soorten aftershaves die ik lekker vind. Ik doe er één op iedere arm 

en benader iedere vrouw die ik leuk vind met de vraag. Ik kan wat vrouwelijk 

advies gebruiken, welke geur is de lekkerste? Als ze een geur kiest zet ik 

met een pen een streepje op mijn arm. Omdat ik bij de ene geur veel meer 

streepjes krijg dan bij de andere weet ik het zeker: Dit is mijn geur! Zo kom 

ik dus in contact met die vrouwen die ik leuk vind en ik vind de geur die de-

ze vrouwen ook het lekkerst vinden. Win-win.

Wat is dit voor jou?

Het is ontspannen, speels, vrolijk en ongeforceerd. Het zet aan tot lachen 

en tot contact en er is een vervolg. Bovendien is zij precies wat ik ongeveer 

4 maanden geleden hardop heb uitgesproken richting een vriend en naar 

het Universum. Dit is een transcript van wat er (ongeveer) gezegd wordt.

Hij: [lachend kijkend in haar richting, half wegdraaiend alsof hij weg wil lo-

pen]

Zij: Hey ik ken jou wel! [lachend oogcontact]

Hij: ja, dat klopt!

Zij: Van de lagere school! 

Hij: Ja, uit het fietsenhok, maar toen had je nog een beugel [vrolijk lachend]

 Zij: Ha ha ja en jij ook!

Zij: Jeh wat hebben we toen lang vastgezeten.

Hij: ja met onze beugels aan elkaar!

Zij: Tot de tandarts ons losmaakte! 

Hij: Maar ben jij het echt????

Zij: Weet je dat dan niet zeker?

Hij: Nee en er is maar een manier om daar achter te komen [big smile]

Zij: Ow?

Hij: Hier heb je even een kauwgompje.

Zij: Nou! [pruillipje] 

Beiden: [Zoen]

Wendy heb ik later verteld wat ik toepaste. Een hele goede zet bleek de 

ring die ik haar gaf bij het eerste afscheid. Volledig volgens het boekje had 

ik een duimring gekocht. -Je bent toch geen dief hè? Nou dan mag je deze 

ring even voor mij bewaren- Die ring zorgde er uiteindelijk ook voor dat we 

elkaar nog een keer zagen! Ook zij had niet verwacht dat zij op dezelfde 

vooraf bekende manier reageerde. En het was ook wel een beetje een ge-

ruststelling. Ik zag er bizar opvallend uit, maar ergens onder dat uiterlijk ver-

moedde ze haar vent en in ieder geval was het leuk zo lang het duurde! 

Voor mij was het bijzonder om een geweldige vriendin te kiezen. En ze 

heeft een droom, ze wil op reis naar de Himalaya. En ik wil dat ook. Vanwe-

ge de bergen, de hoogte, Mount Everest, het avontuur met haar en de vrij-

heid. Met een rugzak. Alles mag mee, wel zelf dragen! En het blijkt tussen 

de bergpaden en rotsen toch ook heel droog en stoffig. Een klein beetje 

zandbak?
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Hoofdstuk 4

Meditatie in 
Swayambhunath

Tegen de heuvels van Kathmandu ligt 
het Boeddhistische tempelcomplex 
Swayambhunath. Omzoomd door 
witte muren kom ik als eerste langs 
gebedsmolens en kaarsjes. 



Tegen de heuvels van Kathmandu ligt het Boeddhistische tempelcomplex 

Swayambhunath. Omzoomd door witte muren kom ik als eerste langs ge-

bedsmolens en kaarsjes. Omhoog kijkend naar de top van de heuvel zie ik 

een lange stenen trap. Boven op de berg is de witte top van een tempel 

zichtbaar. De ogen van Boeddha zien alle zijden van de vallei van Kathman-

du. Vele mensen schuiven langzaam omhoog en anderen komen naar bene-

den. Aapjes lopen tussen de mensen door of zitten stilletjes te kijken vanaf 

de grote Boeddha beelden. Na een lange klim kom ik boven aan. Daarbo-

ven is het druk. Allerlei nationaliteiten lopen door elkaar heen. Maar bijna 

iedereen loopt in de richting van de klok rond de tempel. Families in bijzon-

dere kledij gaan de tempel in en uit. In de tempel heerst een serene rust. 

Een grote gong siert de ingang. De inrichting intrigerend, de atmosfeer 

overweldigend. Vanuit een kamer klinkt meditatief gezang. Daarna vult de 

ruimte zich met stilte. Voor alle relikwieën staan offers in de vorm van kaars-

jes en wierook. Met de grootste zorg is alles gerangschikt. Het is een beeld 

waarin ik zoveel diepte kan zien, dat ik er minutenlang naar kijk en telkens 

weer nieuwe dingen zie. Van zoveel moois word ik stil.

Krachten organiseren? Zen? Hoe krijg ik nu rust in mijn hoofd? Bij veel oefe-

ningen luister ik naar wat er in me op komt, maar dan is het wel fijn als het 

daarboven wat stil is. Dit helpt als ik mezelf een vraag wil stellen en ik echt 

wil luisteren naar mijn lichaam. Ook als ik iets ga doen dat spanning geeft 

kan ik het gebruiken. Veel mensen maken zichzelf letterlijk gek door zich van 

alles in het hoofd te halen. Ik maak mijn hoofd leeg door me zo op iets te 

focussen, dat er letterlijk geen plek meer is voor andere, angstige of aflei-

dende gedachten. 

Ik ga ontspannen staan of zitten en focus op de ademhaling met mijn buik. 

Na twee rustige ademhalingen verleg ik mijn aandacht naar mijn neus. 

Adem rustig in en stel me voor dat ik door mijn rechterneusgat in adem en 

door mijn linkerneusgat uit. Gebruik geen handen of vingers, focus de aan-

dacht. Na twee of drie ademhalingen merk ik dat het stiller om me heen 

wordt. In plaats van spanning komt er ontspanning. Mijn hoofd wordt leger. 

Na deze oefening komt er ruimte voor antwoorden of beelden.  Deze oefe-

ning kan ik iedere keer doen als ik me even rustig wil ontspannen. Zoek een 

plek om de oefening te doen waar je niet gestoord zult worden. Wordt rus-

tig en vreedzaam en maak je geest kalm en bedachtzaam. Als je geest kalm 

en bedachtzaam is stel je jezelf vragen.

Voordat ik op reis ga maak ik de inventaris op. Wat heb ik al in huis en na-

tuurlijk breng ik dat op orde. Zo ook met het inventariseren van je bronnen 

van persoonlijke kracht. Vanuit hun praktische ervaring geven David Gers-

hon en Gail Straub in het boek “Empowerment” aan dat iedere inventaris 

bestaat uit 7 vitale aspecten van het leven die jij kan vormen of scheppen 

zoals jij dat het liefste wilt. Deze aspecten zijn: emoties, relaties, seksualiteit, 

het lichaam, geld, werk en spiritualiteit. Van elk van deze aspecten ga ik ont-

dekken wat het is waar ik het sterkst naar verlang om mijn leven zo te kun-

nen leven zoals ik dat wil. Ik ga mijn  verbeelding prikkelen en ik ga dit voor 

mezelf ook beschrijven. Ik heb dus papier nodig. Wat erg handig is is een 

soort logboek. Een soort notebook, maar dan van papier. Door toeval krijg 

ik in van mijn kameraad Jeroen een Moleskine. Het leuke aan dit model vind 

ik het elastiek waarmee ik de inhoud bescherm of losse papiertjes kan bewa-

ren. Het fijne van zo’n dagboek is dat ik makkelijker het overzicht hou.  

Ontspan jezelf en stel de volgende vragen:

1.Welke eigenschappen van iemand anders vind ik het belangrijkst in een 

relatie? En wat heb ik ik te bieden?

2.Wat is een ding dat ik kan doen om meer liefde te scheppen in mijn le-

ven? Meer sensualiteit? Meer passie? 

3.Als mijn lichaam tegen mij zou kunnen spreken, wat zou het dan tegen me 

zeggen over hoe het behandeld wordt?
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4.Als ik zoveel geld had als ik wilde, wat zijn dan de eerste vijf dingen die ik 

ermee zou doen? Waarom?

5.Als ik niet voor geld zou hoeven werken, wat voor werk zou ik dan doen? 

Waarom?

6.Welke emotie is voor mij het makkelijkst te uiten? Waarom? Welke emotie 

is voor mij het moeilijkst te uiten? Waarom?

7.Welke drie dingen kan ik doen om beter contact te krijgen met het won-

der en het mysterie van het leven?

Een goede reis begint met het maken van een inventaris. Heeft deze inven-

tarisatie je verbeelding en enthousiasme geprikkeld? Wat heb je ervan ge-

leerd over jezelf? En wat ga je doen? 

In Empowerment staan uitgebreide oefeningen in het realiseren van je inner-

lijke kracht. Ik doe enkele Een oefeningen omdat ze bijzonder helpend zijn 

voor mijn reis. Ik kijk wat er in me opkomt bij visualisaties en vragen en 

schrijf dat op. Ik denk op een later tijdstip nog eens na over die vragen en 

kijk dan of er andere zaken in me op komen. Wellicht voert dit mij naar een 

dieper nivo. Ik vind het handig om die vragen in mijn notitieboekje te schrij-

ven, zodat ik er later op terug kan komen.  

Zeven persoonlijke krachtbronnen helpen me om Empowered te zijn. Em-

powerd zijn betekent: vanuit innerlijke kracht je eigen leven creëren en je 

persoonlijke groei blijvend ondersteunen. Deze krachtbronnen zijn: toewij-

ding, discipline, je netwerk, innerlijke leiding, lichtheid, liefde en je eigen 

waarheid vinden. Om die bronnen letterlijk in beeld te krijgen doe ik een 

visualisatieoefening. Allereerst heb ik een omschrijving nodig van wat die 

begrippen inhouden, zodat ik ook weet hoe ze me helpen mijn eigen waar-

heid te vinden. 

Toewijding: de bereidheid om je aan je visie, affirmatie en visualisatie te hou-

den totdat deze zich heeft gemanifesteerd. Discipline: Het op een vaste 

plek en vast tijdstip elke morgen en elke avond de oefeningen doen. Je net-

werk: Vriendschappen en relaties die gewijd zijn aan het bevorderen van 

onze groei. Ze erkennen onze visie en affirmatie en geven ons feedback als 

steuntje in de rug. Innerlijke leiding: Je intuïtie of innerlijke stem die je helpt 

om antwoorden te vinden op vragen. Je hoort deze stem door eerst stil te 

worden, een vraag te stellen, erop te vertrouwen dat het antwoord dat je 

hoort juist is en er vervolgens naar te handelen. Lichtheid: Neem jezelf niet 

al te serieus. Leef met een licht gemoed en laat je niet ontmoedigen door 

beperkende overtuigingen of emotionele overbagage. Liefde: Jezelf op-

recht te accepteren, waarderen en koesteren. Mededogen en compassie 

hebben met jezelf en de staat waarin je bent en jezelf de gelegenheid bie-

den om te groeien en bloeien. Je eigen waarheid vinden: Ieder van ons is 

een uniek wezen met speciale gaven, sterke punten, behoeften en lessen 

die geleerd moeten worden en bijdragen die geleverd moeten worden aan 

de wereld.

Allereerst doe ik de oefening. Ik speel en lees met kinderlijke nieuwsgierig-

heid. Ik besluit de tekeningen met een balpen te doen. Toen ik het later be-

keek vond ik het behoorlijk kleurloos en weinig inspirerend. Daarvoor heb ik 

dus echt kleurpotloden nodig. Toen ik me er weer in verdiepte kwamen de 

kleuren van de verbeelding gelukkig weer snel terug! Ik zet ontspannende 

muziek op. Maak het mezelf comfortabel. De geleide visualisatie bestaat uit 

zeven delen, voor elk van de zeven krachtbronnen het kost je ruim een half 

uur om deze oefeing te doen. In heb boek nodigt de schrijver me uit om 

mijn ogen te sluiten, zodat ik makkelijker kan visualiseren en dan in mijn noti-

tieboek kan tekenen of noteren wat er in me op komt. Het helpt om tussen-

door mijn ogen halfgesloten te houden. Een soort van softfocus waarmee ik 

makkelijker kan schakelen tussen mijn verbeelding en de gewone werkelijk-

heid van het lezen van de oefening en het maken van aantekeningen.
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Ik stel me voor dat ik in een zonovergoten bos loop. Ik loop steeds verder 

dit zonnige bos in tot ik bij een open plek kom. Op deze plek zie ik een to-

verpaleis. Ik loop naar het paleis toe en terwijl ik naar binnenga door de 

hoofdpoort zie ik vele deuren, elk met een andere vorm en kleur. Op de eer-

ste deur staat Toewijding geschreven. Ik doe deze deur open en treed de 

kamer van Toewijding binnen. In mijn verbeelding begin ik de kamer van 

Toewijding te verkennen. Wat zie ik in beelden, kleuren of vormen? Wat 

hoor ik, welke geluiden zinnen of woorden? Wat voel ik, emoties, sensaties? 

Ik stop even een paar minuten om deze kamer te verkennen. Ik noteer in 

mijn boek de beelden, woorden of gevoelens die ik ontdek. Ik hou mijn 

ogen halfgesloten softfocus, terwijl ik deze ervaringen vastleg in mijn boek. 

Terwijl ik mijn verbeelding in en uit ga.

Ik zie mezelf nu terwijl ik de kamer van de Toewijding uitga en de deur ach-

ter me dicht doe. Ik ben nu terug op de plek in het paleis met alle verschil-

lende gekleurde en gevormde deuren.

En zo ga ik telkens een volgende kamer binnen: de kamer van discipline van 

je netwerk, innerlijke leiding, lichtheid, liefde en als laatste de kamer van 

mijn eigen waarheid vinden. Ik noteer telkens wat ik waarneem, hoor, ruik, 

voel, denk en ervaar. 

Als afsluiting van deze oefening zie ik mezelf nu de kamer van de Jouw ei-

gen waarheid vinden uitgaan en doe deur achter me dicht. Ik ben nu terug 

op de plek in het paleis met alle verschillende gekleurde en gevormde deu-

ren. Het is nu tijd om terug te komen.  Ik stel me voor dat ik langs alle ver-

schillende deuren ga en mijn ontdekkingen overpeins: Liefde, Lichtheid, In-

nerlijke leiding, je netwerk, Discipline en Toewijding. Ik stop even en geniet 

van mijn ontdekkingen. Ik ga nu terug naar de hoofdpoort waardoor ik het 

paleis binnenkwam. Ik ga het bos in en begin te lopen. Dan kom ik in de 

buurt van de rand. Ik ga steeds dichter naar de rand van het bos. Tenslotte 

kom ik het bos uit. Ik  ben terug, helemaal alert en helemaal hier en nu.

Een visualisatie uitleggen en ervan leren. Ik heb van deze oefening geno-

ten! Nu vraag jij je wellicht af wat het betekent wat jij in de verschillende ka-

mers hebt ontdekt? Sommige mensen tekenen heel veel, andere schrijven 

heel veel, en weer anderen werken graag met symbolen. Het kan ook zijn 

dat je gewoon heel veel gevoelens ervaart. Het is van belang om te weten 

dat het bij geleide visualisaties er niet om gaat dat de ene manier van obser-

veren beter is dan de andere. We zijn allen anders en een ieder gaat op zijn 

eigen wijze zijn onderbewuste binnen. Terwijl je bekijkt wat je in je dagboek 

hebt geschreven vraag je dan bij elke krachtbron af:  Betekent dit dat ik een 

gezonde of een ongezonde relatie met de bron heb? Als je er een gezonde 

relatie mee vindt, bevestig dit dan. Put kracht uit de bron die zeer waarde-

vol is voor je groeiproces.  Als je het een ongezonde relatie vindt, geef je-

zelf dan waardering voor het feit dat je je er bewust van bent geworden. Be-

wustwording is altijd de eerste stap van groeien. Voel ook compassie met 

jezelf als je een ongezonde relatie aantreft. Onbewuste zaken ontwikkelen 

zich nu eenmaal zoals ze zich ontwikkelen. Je kan deze relatie ontwikkelen. 

Door die kamers die je wilt wijzigen opnieuw in te richten, bereid je de weg 

voor om deze verandering in je leven te laten gebeuren.

Een van jouw kamers opnieuw inrichten. Denk terug aan de kamers van 

jouw persoonlijke krachten en kijk welke opnieuw ingericht moeten worden. 

Je kunt besluiten dat sommige kamers perfect zijn zoals ze zijn en dat som-

mige kamers alleen geverfd hoeven te worden of nieuw behang nodig heb-

ben. Andere zul je behoorlijk willen restylen. 

Gebruik je creativiteit en verbeeldingskracht om het interieur van een kamer 

te ontwerpen precies zoals jij het wilt. Beschrijf je nieuwe ontwerp in je dag-

boek.

Besteed een paar minuten om te genieten van de veranderingen die je in je 

kamer hebt aangebracht. Neem goed in je op hoe het voelt om in de door 

jou ontworpen kamer door te brengen. 
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Besteed iedere dag een paar minuten aan het bezoeken van je nieuwe ka-

mers en neem deze fantastische nieuwe ervaringen in je op. Je zult versteld 

staan van de positieve veranderingen die zich zullen gaan voordoen. Groei-

en is leuk!

De schrijvers gaan in hun reis verder met de door hen bij grote groepen 

mensen vastgestelde kernovertuigingen over eigen verantwoordelijkheid, 

zelfrespect, vertrouwen in het universum, positieve grondhouding en mee-

gaan op de stroom van verandering en hoe deze hun effect hebben op emo-

ties, relaties, seksualiteit, geld, werk, het lichaam en spiritualiteit. Het boek 

is een regelrechte aanrader. 

Waar zie jij mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen

Het helpt mij om mijn verbeelding te stimuleren dat ik twee kinderen heb 

die het leuk vinden om voorgelezen te worden. Het helpt als ik voorlees uit 

een mooi en spannend boek. Toch is het nog mooier als ik ineens een voor-

leesboek krijg: “Thomas en de laatste draken” door Cornelia Funke. Waar-

om? Volgens een oude legende zijn de draken gevlucht zijn naar hun oor-

spronkelijke land, een land waar de bergen tot aan de hemel komen. Er-

gens diep in de bergen: in de Himalaya! De zilveren draak in het verhaal 

heet Long. Dat is een Aziatisch woord voor draak. Ze reizen hoofdzakelijk in 

de nacht omdat draken uitsluitend in het licht van de maan kunnen vliegen. 

Zoals ik me kan verbeelden hoe Thomas en Zwavelkopje op de rug van 

Long reizen, zo kan ik ook een voorstelling maken van mijn ideale leven. 

Niet om te denken dat het zo is, maar om de warmte en de energie te voe-

len die ik ook zou voelen als ik die droom realiseer. Als ik een droom echt 

wil kunnen ervaren, dan probeer ik het te zien, te horen, te ruiken, te proe-

ven en te voelen, zoals Eddie van der Wereld beschrijft in “Creëer je eigen 

toekomst”.

Ik heb net mijn eerste snowboard sprong gemaakt in Zoetermeer. Ik juich, ik 

lach, ik voel energie, ik zie de waardering en het enthousiasme van de snow-

board leraar. We doen een high five! Ik schreeuw Yes. De lucht is koud, de 

sneeuw is mooi wit. Ik ruik de lucht van de indoorbaan. Ik kijk trots om me 

heen. Ik kijk naar de schans. In gedachten doe ik de sprong over. Ik voel hoe 

ik me afzet, me op het moment van loskomen uitstrek en weer land op het 

midden van de board.  Weer zo’n mooie landing. Ik leer, ik leef. Ik raak mijn 

rechterpols aan en voel twee hartslagen.

Ik ben een inspirerende, gepassioneerde en succesvol trainer en leermees-

ter. Ik maak mijn studenten succesvol in hun leven. Met hard en leuk werken 

ontwikkel ik 500 deelnemers per jaar door training en coaching. Ik haal de 

opdracht van de belastingdienst binnen en we voeren het fantastisch uit! 

We zijn trots op wat we bereiken voor onze deelnemers en deze zijn gewel-

dig blij met onze inbreng. 

Jouw mooiste succes ervaring is:

Hoewel het misschien anders lijkt omdat je mijn boek leest, kan ik je meede-

len dat ik compassie met mijn eigen visualisatie behoorlijk nodig had. Mijn 

eerste visualisatie van mijn Toverpaleis van persoonlijke kracht leverde de 

volgende beelden op: Toewijding: een donkere kamer als in een klooster. 

Ingericht met twee kale gymbanken. De deur naar deze kamer is donker-

groen. Ik voel woorden als “stilte, jakkie, rust en monnik”. Discipline: Beel-

den van sporters op een atletiekbaan aan de muur, energie, groen zoals bui-

ten. Ondersteuningsnetwerk: fluitje, startschot, vogels vliegen op. Statafels 

met een podium erbij . Mensen praten met elkaar geven adviezen. Er is veel 

geroezemoes en veel plezier. Ook deze deur is groen. Innerlijke leiding: Er 

is veel positieve energie. Mensen lopen in blauwe gewaden. Het lijken wel 

zwevende figuren. De deur is rood en je hoort het geluid van stromend wa-

ter. Er zit een studerende monnik. Het is een zeer fascinerende inhoud. Licht-

heid: Een lichtblauwe kamer met een houten vloer. Het raam staat open en 

door de deur kijk je uit op het strand. Via een klein afstapje stap je zo het 

strand op. De deur is lichtblauw en straalt! Liefde: Een deur met een hart 
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erop. Een groot rond bed. Veel wit. Een omarmend stel geniet samen van 

een ontbijt op bed. Via een raam zie je nog net een zilvergrijze sportauto. 

Je eigen waarheid vinden: Een kamer met vele kleuren. Tibetaanse vlaggen 

hangen van muur naar muur. Aan de wand staat een grote kast met boeken. 

Er staat ook een grote rieten mand in de kamer. Er wordt gelachen. Er is een 

heel rustige energie. Een klankschaal staat op een kussen dat zijn trilling ab-

sorbeert en de klank onvervormd doorgeeft.

Zoals gezegd heb ik ze met een pen in mijn boekje geschreven en gete-

kend. Bij het nalezen viel me meteen de kleurloosheid ervan op. Had ik 

maar met kleuren potloden gewerkt. Ik zie nu duidelijk dat ik behoefte heb 

aan een interieurarchitect om de kamers van Toewijding en Discipline op te 

frissen en ze te maken tot een van de gezelligere kamers in het Toverpaleis. 

Ik heb me voorgenomen om te beginnen met de kamer van toewijding: Toe-

wijding moet mij energie geven om me aan de voorgenomen visualisaties 

en affirmatie te houden en te herinneren. In deze kamer wil ik me herinne-

ren aan waar ik dankbaar voor ben en aan mijn affirmatie | Ik ben gelukkig, 

gezond en succesvol en train en coach vanuit inspiratie, passie en compas-

sie. Daarom staan in deze lichte kamer een happy Boeddha, mijn wishboard 

en een mediterende Boeddha, een comfortabele loungebank en twee kof-

fers. Naast de rieten loungebank staat een Happy Boeddha op een kleine 

verhoging. Deze herinnert mij bij het opstaan op de rand van het bed, aan 

de zaken, waar ik dankbaar voor ben. In deze kamer hangt aan de beige 

muur mijn Wishboard, met alles waar ik naar verlang en wat ik mooi vind. Ik 

bekijk mijn wishboard eenmaal per dag grondig en zeg met een uitade-

ming: Zo is het!  De mediterende Boeddha herinnert mij aan mijn visualisa-

tie van de zeven krachtbronnen. In de koffers zitten al mijn trainers materia-

len, want er moet natuurlijk ook gewoon gewerkt worden! De kamer ruikt 

een beetje naar wierook. Er klinkt ontspannende Dru yoga muziek van Vayo 

met fluit en tampura afgewisseld met Tibetaanse monniken die -Om mani 

padme hum- zingen  voor contemplatie en reflectie. 

Of de wereld wordt bezien vanuit het perspectief van een wereldmacht of 

vanuit het perspectief van een Boeddha, het maakt een wereld van verschil. 

En er is ook een bijzondere overeenkomst. In  A Memo to the Next Presi-

dent beschrijft Madeleine Albright zeer nauwgezet alle regio s in de wereld 

en wat vanuit haar perspectief een noodzakelijke aanpak is om wereldvre-
de te krijgen of stabiliteit te handhaven. Het perspectief van zijne hoogheid 

de Dalai Lama benadert de wereldvrede vanuit het individu: vergroot de lief-

de. Het is opgetekend door Jeffrey Hopkins. Dit vergroten van de liefde 

gaat via een aantal meditatieve stappen. Het boek beschrijft een eenvoudig 

en verhelderend programma voor het veranderen van energie die naar bin-

nen is gericht tot betrokkenheid die naar buiten is gericht. Het bijzondere is 

dat het boek de lezer tijdens het lezen stapsgewijs in de meditatie laat ver-

diepen. Ik ga op een rustige plek zitten en ik lees aandachtig en intens het 
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boek. Ik probeer me voor te stellen en te voelen wat er staat en ik probeer 

me niet af te laten leiden door gedachten. 

Zijne hoogheid beschrijft hoe hij naar een Boeddhabeeld keek, naar een 

plekje ter hoogte van het hart, waar het bladgoud overgaat in een andere 

kleur. Terwijl hij dat doet slaat hij zijn bewustzijn gade. En na een korte tijd 

hield het denken op. Hij voelde het lumineuze en wetende aard van zijn be-

wustzijn. Deze herinnering gebruikt hij voor zijn dagelijkse oefeningen. Het 

is moeilijk om vat te krijgen op je bewustzijn, omdat het schuil gaat achter 

onze verstrooide gedachten. 

Meditatie om de fundamentele aard van je bewust zijn vast te stellen:

1. Denk niet na over wat er in het verleden is gebeurd, of in de toekomst 

zou kunnen gebeuren…

2. Laat het bewustzijn uit zichzelf stromen zonder na te denken…

3. Neem de aard van lumineuze helderheid van het bewustzijn waar…

4. Laat deze ervaring op je inwerken…

Als de innerlijke vijand van haat niet wordt getemd

Wanneer je uiterlijke vijanden probeert te temmen, vermeerderen ze.

Daarom proberen wijzen zichzelf te temmen

Door middel van krachten van liefde en mededogen

-Bodhitattva Tokmay Sanpo

Met deze meditatie gericht op het vergroten van mijn liefde en het vergro-

ten van mijn mededogen krijg ik een heel ander zicht op de wereld. 

1. Ik voel hoe mijn moeder voor me heeft gezorgd…

2. En hoe dankbaar ik ben voor alle zorg die ik van mijn moeder hebt 

ontvangen…

3. Ik maak deze zorg heel specifiek zodat ik ook heel goed voel hoe en 

waar ik allemaal dankbaar voor ben…

4. Ik realiseer me nu dat iedereen, door reïncarnatie, mijn moeder kan 

zijn geweest. Allen zijn verbonden…

5. Ik realiseer me nu dat een onbekende mijn moeder zou kunnen zijn 

geweest…

6. Ik bedenk hoe dankbaar ik ben voor alle zorg die ik van mijn moeder 

heb ontvangen…

7. Ik kijk nu opnieuw naar die onbekende en voel mededogen, compas-

sie en liefde…

Alles begrijpen is alles vergeven vindt ik een geweldig belangrijke uitspraak. 

Het geeft mij enorm veel ruimte om mededogen te voelen voor mensen die 

andere opvattingen hebben dan ik en ook voor mijn eigen beperkte inzich-

ten.  Ik voel me gelukkig dat ik dit boek kan lezen en ervaren. Het geeft rust 

en ruimte. Welke waarde hecht je aan bezittingen? Streef je ernaar om veel 

te bezitten en te houden, of ga je ervan uit dat de echte waarde in je zijn zit.  

Net zoals je alle materie van de aarde stil zou kunnen leggen op de knop 

van een speld, zo kun je ook alle materiële zaken herverdelen. Maar wie in 

het Westen zit er nu te wachten om driekwart van zijn bezittingen, huis en 

geld in te leveren om de rijkdom over de wereld te herverdelen? Als de ech-

te waarde in je Zijn zit, is er geen noodzaak tot herverdelen. Dan is er ver-

bondenheid. Zijne hoogheid de Dalai Lama put uit een lange traditie van 

Tibetaanse technieken voor de transformatie van lichaam en geest. De wens 
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van de schrijver, professor Jeffrey Hopkins is dat het zal bijdragen tot wat wij 

zo hard nodig hebben: een gevoel van liefde en mededogen voor elkaar. 

Hoe zie jij het, “alleen” of “all één”? 
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Hoofdstuk 5

Tocht naar 
Tengboche

Lucht kan ik niet kopen en Tengboche 
is een flink stuk omhoog, niet even de 
Apeldoornseweg omhoog fietsen maar 
eerder de steile tuin in Sonsbeekpark 
meer dan 100 keer omhoog lopen. 



Lucht kan ik niet kopen en Tengboche is een flink stuk omhoog, niet even 

de Apeldoornseweg omhoog fietsen maar eerder de steile tuin in Sonsbeek-

park meer dan 100 keer omhoog lopen. Dit is natuurlijk de understatement 

van de eeuw. Vooral het laatste stuk van de rivier Bothe Kosi, 700 hoogteme-

ters omhoog is bijna ondoenlijk. Achter mijn rug staat Wendy regelmatig 

volledig voorovergebogen, met de rugzak bijna over het hoofd op de 

grond, om nog een beetje lucht te krijgen. Nu kan ze er weer om lachen, 

maar het is dagen niet beter geworden. Het is dus niet fijn als lachen pijn 

doet en ze wel van lachen houdt. Halverwege de stijging naar Tengboche 

krijgt Wendy alsnog last van hoogteziekteklachten. Ze heeft vaker op hoog-

te de bekende hoofdpijn gekregen, maar nog nooit zoveel last van de lon-

gen. Het deed veel pijn bij het ademen en als ze bijna geen lucht krijgt doet 

ze dat dus veel. Geen grapjes maken, het doet teveel pijn om te lachen. 

Een ander probleem is, dat ze zonder lucht bijna niet kan lopen, laat staan 

stijgen. Tengboche halen we met heel veel pijn en ook moeite. Gelukkig 

hebben we mazzel: alle slaapplaatsen vol! We mogen met  15 graden onder 

nul in de tent slapen. Make me happy. Ach, het is weer een belevenis en het 

kost ons niet de kop (1 euro, met z'n tweetjes!!). De volgende dag lopen we 

naar Pangboche, een leuke tocht naar een mooi plaatsje met schitterend 

zicht op de Mount Everest en Ama Dablam. Echt super! Daar proberen naar 

het basecamp van Ama Dablam te lopen, maar door snel opkomende mist 

halen we het net niet. Het wordt te gevaarlijk om zonder gids door te lopen 

en daarbij: je ziet toch helemaal niets! We bereiken hier ons hoogste punt 

bereikt: ongeveer 4400 meter. Niet niks. We zijn er trots op omdat we zon-

der dragers en zonder gids zo ver komen. Die avond lekker eten in de Lod-

ge en als we naar bed willen gaan, ontdekken we op de slaapverdieping 

een beginnende brand in een andere kamer. Best wel paniek, enorm veel 

rook. We blussen de brand met ons dure drinkwater en verbeteren het we-

reldkampioenschap snel rugzak inpakken. We gaan maar ergens anders sla-

pen. We voelen ons niet zo veilig meer daar. Voor maar liefst twee euro heb-

ben we een heerlijke nachtrust. Stuk warmer dan de tent enige dagen eer-

der! Vanuit Pangboche lopen we vandaag naar Khumjung op 3900 meter 

hoogte. Een lange tocht met veel dalen en weer stijgen en nog steeds wei-

nig lucht. Na 7,5 uur afzien, komen we aan in Khumjung. 

Na het ontbijt lopen we vandaag naar Hotel Everest view. De vorige keer 

lukte me dat niet en nu op de terugweg is er een nieuwe kans. Helaas gaan 

we van het hotel linksaf, een hele mooie route, maar ongeveer 100 hoogte-

meters en waarschijnlijk 5 km teveel! En Wendy zich maar groot houden. 

Dan vraagt ze mij een gebedssteen voor te lezen. Ik begin met Om mani 

padme hum. Dat staat namelijk miljoenen keren op al die stenen, dus dat is 

melig. Als we ook nog eens drie vrouwen met enorme takkenbossen hout 

op hun rug zien komen aanlopen en we de Nederlandse benamingen daar-

voor verzinnen is het hek van de dam. Wendy is even niet aanspreekbaar, ze 

heeft nauwelijks lucht om te lopen, laat staan om te lachen. Enfin, later die 

ochtend komen we toch bij dat Japanse hotel, het hoogste hotel ter wereld. 

Het is een heerlijke lunch met een schitterend uitzicht. Wel blij dat we daar 

geen overnachtingen geboekt hadden. Het is mooi, maar te duur en biedt 

niks extra. 

We gaan terug naar Namche in hetzelfde hotel als op de heenreis. Voelt pri-

ma en 500 meter lager: Wendy heeft weer lucht en voelt zich prima.  Deze 

trekking maakt onze reis al onvergetelijk. De omgeving, het uitzicht, de 

hoogte, de mensen, het avontuur en de kleine vliegtuigen van Yeti Airlines 

niet te vergeten. 

De ochtendwandeling om je dag te beginnen. De ochtend vind ik het mooi-

ste deel van de dag. Dat komt natuurlijk mede doordat ik een ochtendmens 

ben. Toch is het vanuit de Ayurvedische zienswijze ook een belangrijk deel 

van de dag, zo beschrijft Klaas-Jan van Velzen in “Ayurvedische ochtendwan-

deling”. Alles ontwaakt en de lucht is in de nacht gezuiverd. Het is een per-

fect moment om je één te voelen met de natuur.
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Tijdens de ochtendwandeling maak ik mijn levensenergie wakker door mijn 

aandacht te richten op verschillende onderwerpen.

1. Aanwezig zijn. Tijdens het lopen span en ontspan ik als vanzelf mijn 

voeten met iedere stap. Ik voel dit spannen en ontspannen nu be-

wust. Ik voel hoe deze spanning en ontspanning zich ook uitstrekt 

naar mijn kuiten, naar mijn knieën en naar bovenbenen. Voel hoe zelfs 

buik en de achterkant van je rug meewerken om te lopen. Bewegen 

mijn schouders mee? En mijn armen? Voel ik mijn longen? Op deze 

manier voel ik bewust spannen en ontspannen in spieren. ik ben me 

bewust, ik ben aanwezig.

2.  Stromend zoals een beek in de Ardennen, moeiteloos ademen en 

lopen vanuit mezelf en vanuit mijn bekken. Verstar mijn pols en ont-

span weer.

3. Geconcentreerd. Sta echt rechtop en voel mezelf aanwezig. Voel ook 

mijn omgeving. Voel hoe mijn kleding tegen mijn lichaam komt. Voel 

de lucht tegen mijn huid. Voel een briesje of juist de warmte.

4. In contact. Sta met de handen voor de borst, het hoofd gebogen. 

Voel de ruimte tussen mijn borst, hoofd en handen. Voel die ruimte 

als een tedere ervaring van volmaaktheid.

5. In wording. Luister naar de geluiden en ik neurie die klank na die ik 

het mooiste vind. Voel de vibratie.

6. Globaal. Ga zitten en voel de ruimte. ik begin vanaf mijn linker oog 

met mijn huid te voelen. Ik voel de ruimte van het ademen. Daarna 

met rechts.

7. Zelf zijn. Focus op een boom en ervaar verbinding met de aarde. ik 

bedenk hoe de wortels vertakt zijn in de grond. Ik ervaar de verbin-

ding met het hemelse. Ik bekijk de takken en de bladeren en hoe de-

ze zich bewegen door de lucht. Ik probeer deze verbinding te ervaren 

met mijn fontanel.

Deze wandelingen vormen een verademing. Het geeft me letterlijk de ruim-

te. Ik kan me zo ook voorstellen dat alle materie eigenlijk een is. Zoals het 

gegeven uit de film Avatar of meer kwantummechanisch uit de film “What 

the bleep do we know?”

Waar krijg jij energie van?
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Hoofdstuk 6

Metaforen en 
Tihar

Aangekomen in Kathmandu vallen 
we direct weer in de drukte, hectiek 
en luchtvervuiling en ook in het 
festival Tihar. 



Aangekomen in Kathmandu vallen we direct weer in de drukte, hectiek en 

luchtvervuiling en ook in het festival Tihar. Dit is een vijfdaags festival waar-

bij alle straten en huizen verlicht zijn met kaarsjes en gekleurde kleine lamp-

jes. De eerste dag is de verering van de kraai. Dan komt de dag van de 

hond. Bijna alle honden hebben een mooie bloemenkrans om, zijn inge-

smeerd met kleurstof (best sneu, maar het ziet er onwijs lollig uit) en krijgen 

lekkere dingen te eten. 

Een festival zet een bepaald aspect van het leven in de schijnwerper. Het 

werkt op dat moment als een metafoor. Ook met een metafoor kun je een 

bepaald aspect van het leven vergroten. Zo sterk als een beer, zo trots als 

een pauw. Het zijn de vergelijkingen die we als mens doen met dieren en 

objecten, waaraan we positieve eigenschappen hebben toegekend. Veel 

van die positieve eigenschappen kunnen we als mens goed gebruiken Wie 

wil niet de wijsheid hebben van een uil, de lenigheid van een poes of de 

slimheid van een aap? Bij het ontwikkelen van jouw visie op jouw leven ko-

men die metaforen goed van pas. Door je te realiseren welke eigenschap-

pen je positief vindt en door je daarvoor open te stellen, zorg je ervoor dat 

je deze eigenschappen gaat verweven in je gewone leven, totdat je ze zo 

vaak en zo moeiteloos gebruikt dat je kan zeggen dat je over die eigen-

schap beschikt.

Doe deze oefening weer in een rustige ruimte met eventueel weer lekker 

ontspannende muziek. Neem je dagboek mee en kom helemaal tot rust. 

Adem rustig in en uit en laat bij jezelf naar boven komen met welk dier jij je 

op dit moment zou vergelijken. Bekijk zoveel dieren als je wilt. Elk antwoord 

is goed. Noteer de dieren in je boekje. Vraag jezelf vervolgens: met welke 

dier zou ik me willen identificeren. Probeer ze zo levendig mogelijk voor te 

stellen. Welke eigenschappen van welke dieren zou jij graag willen hebben? 

Bekijk net zoveel dieren als je wilt. Doe daarna je ogen open en schrijf op 

wat er bij je boven kwam. Kijk naar je aantekeningen en kijk voor jezelf of jij 

er iets mee kan.

Als ik bedenk met welk dier ik me vergelijk kom ik op paard, oplettend, hard-

werkend, tijger, duidelijk maken dat je er bent en waar je voor staat, spin, 

verbinden, schaatsenrijder, vasthouden en loslaten, neushoorn, doorzettend 

vermogen en aap, krachtig. Dieren waar ik me mee wil identificeren zijn oli-

fant, gevoelig, overal bij kunnen komen, panter, je bewegen zonder weer-

stand, slang, stil staan en toch bewegen, mier en bladluis, samenwerking en 

kolibrie, bewegen en toch stil staan en aandacht hebben. En die kolibrie 

staat voor mij natuurlijk heel duidelijk voor persoonlijke kracht.

Met welke dieren kan jij je identificeren? En waarom? 
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Hoofdstuk 7

Creatie met 
Om mani 
padme hum
De routes door de Himalaya zijn lang 
en steil. De herhaling van de 
voetstappen, de herhaling van de 
moeizame ademhaling, het maakt mijn 
wereld bijzonder klein. 



 De routes door de Himalaya zijn lang en steil. De herhaling van de voetstap-

pen, de herhaling van de moeizame ademhaling, het maakt mijn wereld bij-

zonder klein. Na enkele uren ben ik eigenlijk niet meer dan het puntje van 

mijn schoen die een plek zoekt om stabiel de volgende stap te kunnen zet-

ten. Ik zie de aarde tussen de keien liggen, ik zie of een steen vast ligt of 

juist los. Ik zie het verschil in hoogte van drie centimeter waardoor ik besluit 

juist daar mijn voet daar neer te zetten. Zo gaat het stap voor stap. Mijn 

hoofd voelt ijl, mijn hoofd voelt leeg. Ik loop door want er is hier geen plek 

om te blijven. 

En dan opeens kom ik langs een gebedsplek met allemaal stenen tabletten 

met daarin Om mani padme hum uitgehakt. De mantra wordt wel vertaald 

als Eer aan de Juweel in de Lotus  of als  O heil gij vrucht van de lotus-

bloem. Daarmee wordt verwezen naar de geboorte van Boeddha uit een 

lotusbloem. Als je het uitspreekt klinkt de lettergreep Om als  [a- o– m- ] De-

ze klanken kunnen na elkaar worden gereciteerd en vertegenwoordigen de 

complexiteit van het wakende, slapende en zuivere droomloze bewustzijn. 

Zijne heiligheid de Dalai Lama heeft uitgelegd dat de drie klanken ons on-

zuivere lichaam woord en geest symboliseren en ook het verheven lichaam, 

woord en geest van een Boeddha. Mani Padme verwijst naar Juweel in de 

Lotus. De stilte die volgt op hum vormt een ruimte van diep en intens be-

wustzijn. 

Om het te gebruiken volgens de Tibetaanse lering ga ik op een rustige plek 

zitten en intoneer iedere lettergreep langzaam. Ik herhaal het mantra twin-

tig keer en maak me bewust van de zuiverende kracht in elk deel van de 

mantra.  Om maakt je edelmoediger, Ma versterkt deugdzaamheid, Ni ver-

groot je tolerantie, Pad geeft je energie, Me verhoogt je concentratie, Hum 

leidt tot wijsheid.

Op iedere tablet staat al gauw een honderd keer Om mani padme hum. Het 

gaat niet om een tablet, het gaan om een bouwwerk, een tempel of een 

rotsformatie behangen met stenen tabletten met Om mani padme hum. 

Het is een levenswerk om alle tabletten volledig te lezen. Het is meerdere 

levenswerken om al deze tabletten uit te hakken. De wind waait om de tem-

pel en activeert de kracht van de mantra’s en roept de liefde van Bodhisatt-

va aan. Om mani padme hum

Wat heb ik nodig om mijn wensen te kunnen realiseren? In ieder geval heb 

ik één wens nodig. En wat is een wens dan? Is een wens een voorgevoel van 

hetgeen u in staat bent daadwerkelijk te realiseren, zoals Goethe stelde? 

Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo 

zijn wensen en verlangens van mensen een voorbode van hetgeen ze later 

kunnen realiseren. Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken 

die ze in staat stellen de eigen fruitsoort te creëren, zo beschikken mensen 

over precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en 

verlangens te kunnen realiseren.

Zoals er in de natuur een vaste route is van zaad naar oogst, zo is er ook een 

bepaalde weg van wens naar werkelijkheid. Het is de creatiespiraal. Een 

verrassend eenvoudige, heldere en praktisch bruikbare beschrijving van de 

natuurlijke weg waarlangs de mens zijn dromen realiseert. Marinus Knoope 

beschrijft in zijn boek “de creatiespiraal” een praktische indeling bestaat in 

zes werkgebieden:

Ontspannen-wensen-verbeelden, dat deel van het creatieproces waar je al-

leen met jezelf en in stilte bezig bent: stiltewerk, waar je contact maakt met 

je wensen. 

Wat zijn jouw wensen?

Verbeelden-geloven-uiten, de fase waarin je zorgt voor een heldere en posi-

tieve mentale instelling: positief denkwerk, waarin je leert in jezelf te vertrou-

wen. 

Waarin ben jij goed?
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Uiten-onderzoeken-plannen, de periode waarin je zoekt naar de ingrediën-

ten, de plek en de mensen waarmee je jouw dromen kunt realiseren: net-

werk, waarin je zinvolle verbindingen legt. 

Wat is jouw netwerk?

Plannen-beslissen-handelen, in het grensgebied tussen denken en doen, 

bepaal de te volgen route: strategiewerk, waar je na overleg zelf beslist. 

Wat is jouw strategie?

Handeling-volharden-ontvangen, je werkt, zet door, realiseert je planning en 

maakt fantasiebeelden tot werkelijkheid: echt werk doen waar je van houdt. 

Welke planning heb jij?

Ontvangen-waarderen-ontspannen, hier begint en eindigt ieder creatiepro-

ces. Je incasseert het ongewenste en laat het los. Je ontvangt het gewen-

ste, geniet en deelt: emotiewerk, waar je emoties bij vol bewustzijn beleeft. 

Waar geniet jij van?

De weg van wens naar werkelijkheid lijkt als twee druppels water op de weg 

van bloesem naar oogst. Het is een kringloop en kent vier seizoenen: een 

periode van naar binnen, een periode van naar buiten, een moment van 

bloei en een moment van oogst. En het mooie is dat ik er niet op vooruit 

hoef te lopen. In het vertrouwen dat het nieuwe zichzelf zal aankondigen, 

geef ik mij over aan de stilte. Ik sta even stil, wat een vooruitgang!
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Hoofdstuk 8

Visualiseer 
met Laxmi

Vandaag is de dag van de godin 
Laxmi, godin van rijkdom en 
schoonheid ofwel de godin van geluk 
en voorspoed.



Vandaag is de dag van de godin Laxmi, godin van rijkdom en schoonheid 

ofwel de godin van geluk en voorspoed Als je huis vanavond mooi verlicht 

is zal ze je huis bezoeken en zullen rijkdom en schoonheid je dit jaar toeko-

men. Kortom Kathmandu is één en al verlichting met lampjes, kaarsjes en 

wierook en offertjes langs de weg. Ook gaan vandaag de kinderen zingend 

langs alle deuren, een soort van Sint Maarten. Morgen geven alle broers en 

zussen elkaar een cadeautje. Tevens start daarmee het nieuwe jaar (ze leven 

dan ongeveer in het jaar 1300) voor de Newari, een bevolkingsgroep in Ne-

pal. De overige Nepali leven nu in het jaar 2065. Heel apart. Voor toeristen 

houden ze voor het gemak 2008 aan.  In die jungle van Kathmandu hebben 

we vanochtend met twee verkopers ongeveer een half uur in een deuk gele-

gen over de aanschaf van 2 paar waterschoenen voor het raften van morgen 

en overmorgen. We zoeken de goedkoopste waterschoenen die er zijn en 

verzinnen met lachend gezicht dat we als door Goddess Laxmi gezonden 

naar zijn winkel komen en dat wij een goede prijs voor hen zullen maken, als 

zij ons beloven de schoenen over twee dagen terug te kopen. Het past im-

mers niet meer in onze rugzak en het zijn echt heel goedkope schoenen. 

Dus ongeveer de helft van het gesprek liggen we met de verkopers in een 

deuk, omdat we de afspraak over de prijs van de schoenen continue verbin-

den aan de terugkoopprijs op vrijdag. En op vrijdag zijn het echt heel spe-

ciale schoenen, ze hebben raftervaring. Uiteindelijk gaat de prijs van 900 rs 

naar 600 en krijgen we vrijdag uitgebreide thee als we de schoenen terug 

willen geven. Als we tijd hebben proberen we ze zelf te verkopen op straat. 

Een echte prijs hebben we nog niet bedacht, maar we hebben er al wel lol 

over gehad. Ook de verkopers vinden het eigenlijk wel een mooie deal. En 

zeker nu we de winkel  (2 bij 3 meter ongeveer) verlaten met de mededeling 

dat we Laxmi gaan vragen nog meer klanten naar hun winkel te sturen. Het 

brengen van een offer aan Laxmi doen veel winkeliers in Kathmandu. Ze ma-

ken de mooiste tekeningen met blaadjes op de grond. Het is één en al spiri-

tualiteit.

Zijn we straks helemaal los van het dagelijkse Nederlandse leven? We gaan 

enige vrienden teleurstellen: Geen baard, geen staartje in het haar, de tika, 

gekregen van de Brahmaan is ook al weer afgewassen en de huid is niet ge-

bleekt door het gebruik van zonnebrand voor Asian skin type. Ook Wendy 

loopt niet met bloemen in het haar of een grote ketting met kralen om haar 

nek. Toch is er wel iets veranderd. We schrikken niet meer zo van al het ge-

luid en de toeters. De Nepali toeteren wel, en de riksja’s kwaken wel, maar 

dat is om ervoor te zorgen dat je niet plotseling van richting verandert en je 

onder de fiets zal lopen. Ook zien wij de heilige Indiase sjamanen, de “stip-

penmannen” al van ver aankomen. Met een grote grijns en Namasté met de 

handen voor het gezicht tonen we ze dat we in hen een god herkennen en 

schermen we meteen ons gezicht af, zodat ze er geen gelukbrengende stip 

op kunnen zetten. We hebben er grote lol om, de Brahmanen ook. Taxi sir?  

horen we nog wel de hele dag. Als ik een taxi wil hoef ik er maar even één 

te wensen. 

In zijn boek, The secrets of the Millionaire mind  geeft T. Harv  Eker een 

blauwdruk voor succes. Hij zegt:  Het is simpel, het is een wetmatigheid en 

je kan er niet omheen. Als je onbewuste financiële blueprint niet ingesteld 

is op succes, dan zal niets dat je leert, niets dat je weet, niets dat je doet 

veel verschil maken. Uitgaande van de wetten van het universum is het dus 

van groot belang dat je in je eigen mindset belemmerende overtuigingen 

ontkracht en jezelf volledig openstelt voor succes. Daarna zal je uiteraard 

ook de buitenzijde zo dienen in te richten dat het geld jouw kant op kan ko-

men. Het boek geeft vele voorbeelden van mensen die op deze wijze hun 

succes bereiken en blijven vergroten. Om je energie daarop in te richten is 

de volgende declaratie opgesteld. Het verschil tussen een declaratie en een 

affirmatie is, zo stelt T. Harv, dat een declaratie een intentie weergeeft. Er 

hoeft dus geen stemmetje in je hoofd te zeggen: “Ik zeg nu dat ik zo ben, 

maar zo ben ik nog niet”. Versterk het door de declaratie tweemaal per dag 

voor een spiegel uit te spreken. Naast dat ik het mezelf hoor zeggen, zie ik 
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het mezelf nu zeggen. Daardoor wint de declaratie aan energie. Ik plaats 

mijn hand op mijn hart en zeg de volgende declaratie: Mijn innerlijke wereld 

creëert mijn uiterlijke wereld. Wat ik ooit heb gehoord over rijkdom is niet 

per se waar. Ik kies ervoor om nieuwe manier van denken aan te nemen die 

mijn geluk en succes ondersteunen. Wat ik zag over rijkdom was voor ande-

ren. Ik kies mijn manier. Ik laat mijn oude niet bekrachtigende ervaringen en 

gedachten over rijkdom los en creëer een nieuwe en rijke toekomst. Ik let 

op mijn eigen gedachten en stimuleer alleen bekrachtigende gedachten. Ik 

creëer het exacte nivo van mijn financiële succes. Mijn doel is om een miljo-

nair en meer te worden. Ik verbind me aan rijk worden. Ik denk groot. Ik kies 

ervoor om duizenden mensen te helpen. Ik promoot mijn waarde naar ande-

ren met passie en enthousiasme. Ik ben een geweldige ontvanger. Ik sta 

open om enorme rijkdom in mijn leven te ontvangen. Ik kies ervoor om be-

taald te worden op basis van mijn resultaten. Ik denk altijd aan win-win. Ik 

ben een excellente beheerder van geld. Mijn geld werkt hard voor mij en 

maakt steeds meer geld. Ik ben volledig toegewijd aan leren en groeien. Ik 

raak mijn hoofd aan en zeg Ik heb de geest van een miljonair en voel twee 

hartslagen.

Hoe denk jij over rijkdom?

T.Harv begint zijn boek met Geloof mij niet! Neem datgene wat ik schrijf 

niet voor waar aan, maar probeer het zelf. Ik heb gemerkt dat als ik deze de-

claratie hardop wil en durf uit te spreken, ik al heel veel stappen verder ben. 

Het kost veel moeite om dit vast te houden. Diep ergens van binnen lijkt het 

erg simpel om op deze manier te zorgen voor je financiële welzijn. Te sim-

pel misschien? Dit boek gaat over de reis naar jouw persoonlijke kracht. In-

nerlijke kracht en rijkdom. Dit boek van T. Harv gaat verder, het gaat over 

het verkrijgen van geld en uiterlijke rijkdom. 

Wat is jouw doel? 

Het mooie ervan is dat ook hij gebruik maakt van innerlijke kracht. Het 

mooie van dit boek vind ik dat het me aanzet om groot te denken. Om niet 

te denken dat ik tientallen mensen wil stimuleren hun persoonlijke kracht te 

ontwikkelen, maar gewoonweg duizenden. Nu denk ik nog dat een optima-

le training of workshop met een indringende ervaring zich afspeelt in een 

kleine groep. Door mijn ervaring uit te breiden naar grotere groepen merk 

ik dat ik toegevoegde waarde lever door de individuen met elkaar in ge-

sprek te laten komen en van elkaar te  leren. Daardoor kan ik veel grotere 

groepen begeleiden. In totaliteit is mijn toegevoegde waarde dan veel gro-

ter. Door het schrijven van een boek kan ik nog meer mensen bereiken. De 

volgende stap is in het Engels en weer een volgende stap de e-book en dan 

een mobiele applicatie! Duizenden mensen helpen om hun persoonlijke 

kracht te ontdekken. Ik voel mijn energie stromen.

Wat is het mooiste dat je met de wereld wilt delen?
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Hoofdstuk 9

Netwerken in 
Namche 
Bazar
Hoe beschrijf je iets dat niet te 
beschrijven is? Zoiets als: 
Himalaaaaaaaya. 



Hoe beschrijf je iets dat niet te beschrijven is? Zoiets als: Himalaaaaaaaya. 

De vlucht naar Lukla was al een belevenis op zich. Met 18 man in een twee-

motorig vliegtuigje. Iedereen zat op elkaar gepakt in gammele stoeltjes en 

je zat zo'n beetje tegelijk in de cockpit als in de staart. Het feit dat net zo'n 

vliegtuig een week eerder op vliegveld Lukla is gecrasht, maakt het nog een 

beetje spannender. Voor vertrek krijgen we watjes, kan je in je oren stoppen 

tegen het oorverdovende lawaai in het kleine vliegdingetje. We zitten vlak 

achter de raampjes die als nooduitgang dienen. Dat is dan nog een beetje 

geruststellend. Onderweg schitterend uitzicht op de Kathmanduvallei en 

later over de Himalaya. Enorm indrukwekkend! De landing is minstens zo 

indrukwekkend. De landingsbaan van Lukla is bijzonder kort en loopt tegen 

de bergwand op. Vlak voor de landing lijkt het alsof het vliegveld verticaal 

voor de cockpit staat. Gelukkig gaat het allemaal prima en zijn er 18 mensen 

dolblij aan het klappen als het vliegtuig stil staat. We kopen vervolgens een 

broodje en beginnen aan de trekking.

Onderweg komen we vele yaks tegen en dragers die wel met 50 kilo aan tas-

sen of ander spul op hun rug lopen. Het uitzicht is ontzettend mooi en zeer 

afwisselend. We gaan over hangbruggen hoog over de Bothe Kosi. Op een 

hangbrug moeten we wachten omdat er net een kudde yaks oversteekt (wel 

met Nepali erbij hoor!). Aan de hangbruggen hangen vele honderden ge-

bedsvlaggen, om de goden gunstig te stemmen. Dat helpt wel! We zien 

ook een oude hangbrug waarvan de houten dwarsbalken verdwenen zijn. Er 

moet er toch één de eerste zijn geweest die er uit viel ... 

De eerste dag komen we een heel eind. We slapen in een soort keetje bo-

ven tegen de bergwand bij Monjo. Tot grote spijt van Wendy is de kok zeer 

dol op koriander. We gaan vroeg slapen, om 20.30 uur, het is een lange dag 

geweest. De volgende dag om 6.00 uur op en om 08.00 gaan we op weg. 

Tegen het begin van de middag komen we in Namche Bazar (3540 meter). 

Voor mijn gevoel is het al drie dagen verder. De hoogteziekte (AMS) slaat na 

een stijging van 900 meter ineens toe. Het lijkt voor mij bijna het einde van 

de reis. ik zie de noodheli mij al terug vliegen naar een ziekenhuis in Kath-

mandu. Na een uur of twee gaat het al een stuk beter. Vooral omdat Wendy 

zegt dat het omkeerbaar is. Gewoon afdalen. Dat lijkt me na alle inspanning 

van deze dag nu geen optie, maar het stelt me wel gerust. Wendy heeft ooit 

ook wat klachten gehad en het overleefd. Terwijl ik zit bij te komen gaat 

Wendy op zoek naar een slaapplaats. Met in gedachten een budget van 

3000 rupes per dag en geen banken meer in het vooruitzicht boekt ze een 

-schimmel- kamer voor 500 rupes (5 euro). In die Lodge openen we de medi-

cijndoos en nemen de bijsluiter van de hoogtepillen door. -Gewoon- teveel 

water in de hersenen en longen. Snel de medicijnen innemen en slapen als 

een yak. De volgende dag wil ik toch wel erg graag de Mount Everest zien 

en iets rianter uitzieken. Er blijkt een hotel dat visa accepteert. Met eigen 

badkamer, toilet en een tweepersoonsbed, wat een luxe. 

Acute Mountain Sickness (AMS) komt meer voor bij fitte mensen omdat zij 

over het algemeen de bergen sneller beklimmen. Om te herstellen van 

AMS helpt het om lager te slapen dan je die dag geweest bent. Met een 

behoorlijk zwaar hoofd en weinig lucht lopen we naar Syangboche op 3800 
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meter. Rond de middag komen we aan, maar de hoofdpijn is zo erg dat ik 

snel weer terug wil naar omlaag, naar Namche. Dat kan ook want we heb-

ben ons doel bereikt: de Everest gezien!!! Wendy is helemaal weg van de 

Amu Dablan. Wendy lijkt trouwens niet zo veel last van de hoogte te heb-

ben. Des te meer van haar darmen. Ook daarvoor is er in de apotheek voor-

zien, gelukkig. In de avond heerlijk eten en nog heerlijker slapen. Vandaag 

nog een dag in Namche om te acclimatiseren. We maken een relaxte wan-

deling zonder teveel te stijgen of te dalen. Mooi uitzicht op diverse hoge 

met sneeuw bedekte toppen. Overigens hebben we tot nu toe alle dagen 

schitterend zonnig weer, zo ook vandaag. Wendy is zich gisteren vergeten in 

te smeren en heeft een idioot rode neus. Gaat wel weer over. We wandelen 

een beetje rond in Namche en kopen nog wat warme kleding. De komende 

dagen gaat het kouder worden, want we gaan weer stijgen. Het plan is om 

morgen rond 06.45 uur te gaan vertrekken in de richting van Tengboche. 

Stuk stijgen, stuk dalen en dan weer 600 meter stijgen. Hopelijk zijn mijn 

klachten genoeg hersteld. In Tengboche zullen we continu uitzicht hebben 

op de Mt. Everest en, jawel, de ook mooie Ama Dablan. We gaan nu weer 

eten, een leuke hobby. We zijn enorm benieuwd wat voor moois we de ko-

mende dagen weer zullen gaan zien. Echt waar, het is niet te beschrijven! 

Namche Bazar is de plaats waar kopers en verkopers uit de gehele streek bij 

elkaar komen. Ze komen vanuit het dal met hun waren omhoog. Soms dra-

gen ze pakketten op hun rug die de omvang hebben van een kleine aanhan-

ger. Ook komen ze in lange colonnes met yaks omhoog die de spullen op 

hun rug sjorren. Vanuit de bergdorpen komen de kopers hen tegemoet. Ie-

dere week ontmoeten ze elkaar op de marktplaats van Namche bazar. Het is 

aan ze te zien. Ze kennen elkaar en weten elkaar te vinden.  

En hoe weet ik mijn klanten te vinden? 95% Van de mensen herkent een 

commerciële kans immers niet als zodanig! Mijn eerste opdracht commercië-

le slagkracht verloopt prima en krijgt een super staartje. Een half jaar na de 

opdracht haalt een van de deelnemers de -grootste opdracht ooit- binnen. 

Het bedrijf bestaat dan al meer dan 30 jaar bestaat en heeft meer dan 300 

medewerkers. Ik ben trots. Trots op de juistheid van mijn model, de juist-

heid van de begeleiding en trots op de deelnemer die zo moedig een com-

merciële kans heeft gezien en benut. De Pilot voor apotheek-assistenten 

leidt tot een brede aanbeveling onder apothekers. Het gaat steeds beter en 

dan komt plots de economische crisis. Weer terug bij af? Ondernemen bete-

kent ook omgaan met een dip. Een dip in motivatie, een dip in succes, een 

dip in klanten. En dan blijkt dat je netwerk belangrijk is

Het netwerk is niet het doel, het netwerk is het middel. Het doel is anderen 

te helpen, zodat zij jou willen gaan helpen. En dat helpen bij het netwerken 

kan uit meerdere dingen bestaan. Het kan zijn met het leveren van diensten 

of producten, het kan zijn met tips of leads. Het ultieme van netwerken is als 

jouw netwerkcontacten jou warm aanbevelen bij hun beste klanten! Om in 

een netwerk aanbevolen te kunnen worden is zichtbaarheid van belang. Al-

les begint bij Zichtbaarheid. Wees zichtbaar en maak duidelijk wat jij ande-

ren te bieden hebt. En biedt hen dit ook! Geven loont. Daarna is Betrouw-

baarheid noodzakelijk. Lever datgene wat je zegt te gaan leveren, of zelf 

nog iets meer. Bouw duurzame relaties met anderen door hen te helpen. 

Die mensen kunnen uit eigen ervaring over jou vertellen hoe tevreden ze 

zijn over jouw product of dienst. De omzet als volgende stap naar je toe. Als 

je de mensen in jouw netwerk blijft helpen en ondersteunen, willen zij jou 

op een gegeven moment ook helpen. En dat helpen kan voor hen een peu-

lenschil lijken, maar voor jou kan dat een heel groot verschil maken. Tijdens 

één van de ondernemersworkshops Van starter naar Topper! die ik samen 

met Paul Tonino verzorg, ontmoet ik Geert. Geert Borkus is een 
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aanbestedingspecialist die al ruim 10 jaar aanbestedingen voor de gemeen-

telijke overheid heeft georganiseerd. Hij wordt ondernemer en samen be-

denken we de manieren waarop hij zijn bedrijf gaat laten groeien. Geert en 

ik klikken bijzonder goed en na de workshop houden we contact. Tijdens 

een ondernemersnetwerk op Papendal ontmoet ik Julius. Hij begeleidt een 

Informeel Commercieel Netwerk, ICN. Hij nodigt mij uit om een keer mee 

te borrelen en mee te eten. Het ICN netwerk is een bijzonder leuke groep 

ondernemers en managers die Julius eigenlijk in de loop van jaren om zich 

heen heeft verzameld. Met zijn geweldige geheugen en gevoel voor netwer-

ken, legt hij voor vele deelnemers goede contacten. 

Een van de ICN deelnemers is Ar. Ar is op dat moment Hovenier. Hij haalt 

een groot deel van zijn omzet uit een netwerk van zakenmensen die elkaar 

zeer regelmatig ontmoeten. Hij nodigt mij uit te ervaren hoe dat gaat. Het is 

kwart voor zeven in de morgen als ik in Veenendaal op de netwerkbijeen-

komst aan kom. Het is al een vrolijke drukte van jewelste. In het restaurant-

deel van een nog gesloten winkelcentrum zijn ongeveer 40 zakenmensen 

bijeengekomen om elkaar aan meer omzet te helpen. Het valt op dat er van 

elke branche slechts één vertegenwoordiger aanwezig is. Er is één één ban-

kier, één advocaat, hovenier, bloemist, deurwaarder. Tot half negen wordt 

een strakke agenda gehanteerd. Om beurten geeft men aan hoe men heet, 

wat het bedrijf doet en welke klanten men zoekt. Tussendoor wordt op een 

prettige manier gelachen en gesproken. Er worden duidelijk veel zaken ge-

daan, want ook daarover wordt gesproken. Na deze bijeenkomst zie ik in 

dat dit voor mij een zeer geschikt netwerk kan zijn. Ik neem contact op met 

de groep in Arnhem en sluit mij in 2009 aan bij een groep van 5 zakenmen-

sen. Met hulp van Bernhard van Riessen van Business Network International 

wordt de groep opgericht. Ik besluit Geert te vragen om met ons een keer 

een ontbijt mee te eten, om te kijken of het netwerk ook voor hem omzet 

zou kunnen genereren. Hij sluit zich aan. In enkele maanden tijd groeit de 

groep tot 22 zakenmensen en we besluiten dit kenbaar te maken met een 

mooi groot ondernemers ontbijt voor Arnhemse ondernemers.

De dag dat we Arnhemse ondernemers uitnodigen om met onze nieuwe 
groep mee te ontbijten arriveren de eerste deelnemers rond 06.05 uur: Er is 
buiten het dorp geen verkeer op de weg. Een half uur later staat in heel 
Westervoort een enorme file. Binnen staat gelukkig de warme koffie al klaar. 
Om 07.15 uur zijn er 165 zakenmensen. De voorzitter, Mr. Otto Ingwersen 
van Stelvio Advocaten en Mediators opent het ontbijt met een wel-
komstwoord. De 25 ondernemers van Tchaikovsky geven in telkens een mi-
nuut aan wat hun bedrijf doet en waarvoor zij graag aanbevolen te worden. 
Aart Pastoor en Bernhard van Riessen, beiden van Business Network Interna-
tional, laten hun gehoor zien waar het om gaat: Geven loont. Het doel 
van Tchaikovsky Arnhem is elkaar betrouwbare aanbevelingen geven uit het 
eigen netwerk. Met dit netwerk ontbijt toont Tchaikovsky aan dat het zeker 
loont om met elkaar te ontbijten. Een ondernemer, mevrouw Aneta Ro-
gowska van Duopol gaat met 35 nieuwe contacten naar huis. Een andere 
ondernemer, Pieter Monsma van Boorsma & Monsma Investments, lost een 
puzzel op en deelt vanaf het podium zijn nieuw  verworven inzicht met de 
aanwezige ondernemers. Hij ontvangt uit handen van Eric van de Graaff Pe-
ople Development Business hiervoor een blijk van erkenning. Zijn motto is 
immers: Jouw succes is mijn business! 

Tijdens het netwerkontbijt een maand later, geeft Geert (mijn oud cursist, 

aanbestedingspecialist  en ook nieuw Tchaikovsky-lid) mij de aanbeveling 

dat hij een Europese aanbesteding heeft gezien over trainingen persoonlij-

ke kracht. Dit kan jij! zegt hij. Als eenmanszaak denk ik: Dat lijkt mij niet!, 

maar ik ga het toch lezen. De week daarop maak ik tijdens het ontbijt ken-

baar dat ik met ervaren trainers en acteurs uit mijn netwerk ga inschrijven op 

een Europese aanbesteding en dat ik eigenlijk wel wil dat de inschrijving op-

valt en niet onder op de stapel komt. Dat vind ik stoer! zegt Jacqueline van 
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de ontwerpstudio en drukkerij Coers & Roest. Dan maken wij er een mooi 

ontwerp van, dan springt de inschrijving er in ieder geval goed uit!,  Dan 

maak ik mooie foto s van jullie team!, zegt Marco Vellinga de fotograaf.  Als 

de inkoper gaat Googelen moet hij wel een mooie, bijpassende site vinden, 

zegt Kees van de Veer, de webdesigner van Do-it online.  Wij zullen soepel 

de reservering van de locaties en logies verzorgen, geeft Marije van het ho-

tel Van Der Valk later aan. Vier weken later, ruim een dag voor de sluiting 

van de termijn brengt de koerier uit onze groep, Anja Slot van koeriersbe-

drijf, Take-off Couriers de inschrijving, gescreend en verbeterd door de 

aanbestedingspecialist,  naar de uitschrijvende instantie. Inmiddels belt het 

belbureau van Peter Blom, Call-a-round Peter grote bedrijven op om deze 

training Persoonlijke kracht ook onder hun aandacht te brengen. Het relatie-

geschenkenbedrijf van Marc van Heerde van European Distrade heeft inmid-

dels een mooie trui gemaakt voor allen die nu wachten op de uitslag.  Een 

werkelijk zeer onwerkelijke actie voor mij als eenmanszaak. Ik weet nu al dat 

ik met de hulp van deze zakenmensen door mij onmogelijk geachte dromen 

kan realiseren. Een half jaar later volgt de gunninguitslag: Uit 330 ingeschre-

ven trainingen op de twee onderwerpen Persoonlijke kracht door 44 bu-

reaus, is Eric van de Graaff People Development Business voor beide trainin-

gen als nummer 1 uit de selectie gekomen. Dat is dus de kracht van netwer-

ken voor mij… 

Wat zou jij voor een dergelijk netwerk kunnen betekenen? 

Wat betekent een netwerk voor jou?
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Hoofdstuk 10

Eindigheid bij 
Pashupatinath

De volgers van Shiva leven een 
bijzonder leven. Het lukt me niet echt 
om een juist beeld van hen te vormen. 



De volgers van Shiva leven een bijzonder leven. Het lukt me niet echt om 

een juist beeld van hen te vormen. De tijd is te kort. Mijn leven te gehaast. 

Mijn denken te doelgericht. Mijn verbazing te geweldig.

De dagen in de Himalaya zijn erg mooi. We hebben zoveel geluk met het 

mooie heldere weer. Het uitzicht blijft schitterend. Dag in dag uit. In deze 

periode van het jaar is het droog, in andere perioden is de lucht continue 

zwaar bewolkt. En in de mist is het net echt prettig verblijven. Wel span-

nend. De afgronden zijn niet afgebakend met een hek of een lintje!! De trek-

king is op sommige momenten loodzwaar, maar meer dan de moeite 

waard! De vluchten in de kleine vliegtuigjes zijn spannend. De startbaan is 

kort en loopt schuin af. Het is dus de bedoeling dat het vliegtuig in de lucht 

hangt als het het einde van de berghelling nadert. Het uitzicht op Mount 

Everest! Onvergetelijk!  Net zoals de eindeloze repetitie van voetstappen 

de trekking synchroon laat lopen met mediteren, zo ook lijken de vele tem-

pels ruimte te maken voor reflectie. Bodnath is een boeddhistische tempel 

welke vooral door Tibetanen bezocht wordt. Erg mooi, erg groot, erg toeris-

tisch. Het is er erg druk. Mooi en te  druk voor mijn eigen reflectie. In al die 

drukt zie ik wel een monnik stil zitten in de schaduw van een klein boompje. 

Het kan dus wel!

Pashupatinath is een Hindutempel. En ja hoe beschrijf je dat nu. Bij deze 

tempel vinden crematies plaats. Wel 80 per dag, continue door. Als mensen 

hier voelen dat hun einde nadert gaan ze naar de Bagmati rivier. Ze willen 

via de heilige rivier ontsnappen aan de cyclus van geboorte, lijden en weder-

geboorte. In Kathmandu stroomt deze rivier door het tempelcomplex. Dus 

komen ze naar de tempel en wachten in het rusthuis op hun eigen dood. 

Het verbranden van de lichamen gaat op grote stenen altaren. 

Het laatste ritueel tijdens de crematie wordt uitgevoerd door de oudste 

zoon. Het lichaam is gewikkeld in een wit kleed. Ook de familie is in het wit 

gekleed. De oudste zoon houdt het vuur nauwlettend in de gaten, zodat 

het gelijk matig brand en mooi bijeen blijft. Het is misschien naar om te zeg-

gen, maar het ruikt als een goede barbecue met de lucht van saté. Het is 

me sinds die tijd ook niet meer gelukt om barbecues alleen als barbecue te 

zien. Een heel indrukkende ervaring dus.  Als we later bij het raften weer 
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langs een crematie komen zien we dat het nog anders kan. Als je geen al-

taar hebt gebruik je de rotsen. Als je geen witte kleden hebt, dan gebruik je 

niets. Wel heeft de man een witte band om. Alles gebeurt in alle openheid 

buiten. Een mooie en respectvolle manier van afscheid nemen. Hoe de stap 

voor hen is kunnen we slechts gissen, voor ons als westerlingen is het met 

name een heel indrukwekkende ervaring. 

Vanaf 1983 ga ik vrijwel ieder jaar naar het eiland Schiermonnikoog. Als jon-

ge honden gaan we met ongeveer negentien jonge mannen in de eerste 

jaren een hele week. We zetten er met een hele groep andere vakantiegan-

gers bijna veertig meter bier (en twee meter spa blauw) op de bar in de Tox. 

What’s in a name? Bedenk ik me nu. In al die jaren raken we vertrouwd met 

het eiland en met elkaar. Later tussen het werken en de kindervakanties 

door gaan we een lang weekend. De groep stabiliseert zich op twaalf vrien-

den. Van het vele bier gaan we langzaam over op lekkere wijn of whiskey en 

de laatste tijd ook weer over op mineraal water. De patat maakt in de jaren 

plaats voor scampi’s en soms voor zelfgemaakte gerechten. Wat blijft is een 

vaste indeling van het weekend. Vrijdag in de middag vertrekt de boot, op 

zondagochtend de tenniscompetitie. Ergens in het weekend een Pinot Gris 

sessie. In een spontane groep ieders wel en wee uitgebreid bespreken en 

meningen uitdagen. Zaterdagmiddag is de middag van de zaterdagmid-

dagactiviteit. Ieder jaar iets nieuws of onverwachts. Vaak iets sportiefs. Het 

tegen elkaar uitkomen in teams, met namen als Varkens, Kleuterklas en Ali-

mentatie. Een tweetal jaren voor de scheiding word ik al benaderd als een 

potentieel lid van dit laatste team. Ikzelf ben nog volledig in ontkenning. Ik 

voel de onrust, maar denk nog dat het alleen aan het werk ligt. Anderen 

zien wat jij niet ziet…

Denk ik wel eens na over wie ik nu eigenlijk allemaal ken? En van deze men-

sen, wie vind ik daarvan heel belangrijk? En zie ik die wel vaak genoeg? Ik 

ontdek dat ik de mensen die ik heel belangrijk vind eigenlijk veel te weinig 

zie. Als ik mijn leven wil inrichten zoals ik dat wil, is dit het moment!

Zie jij de mensen die er voor jou echt toe doen voldoende vaak? 

Ik neem me voor om deze vrienden te koesteren. Niet meer een terloops 

bijwonen van een borrel of vakantiedag, maar weloverwogen ervoor kiezen. 

Het weekend in juni staat voor vast een jaar vooruit in mijn agenda. De ver-

jaardagen staan er ook in. Ik geniet van het contact en ik zie mijn vrienden 

ondanks de afstand meer door het jaar heen. Natuurlijk maakt het me ook 

heel bewust van hoe vaak ik mijn kinderen zie. Ook daarvoor ruim ik duidelij-

ke tijd in. Zijn ze bij mij, dan plan ik het zo om er ook echt met hen te zijn. 
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Hoofdstuk 11

Go with 
Bothe Kosi

In het Noordoosten van Nepal, diep in 
de Himalaya ontspringt de Bothe Kosi.  



In het Noordoosten van Nepal, diep in de Himalaya ontspringt de Bothe Ko-

si.  We hebben deze rivier tijdens onze trekking flink tekeer zien gaan in de 

diepte. Go with the flow is ons thema, maar raften is meer dan dat alleen. 

De tocht begint  ongeveer 20 kilometer vanaf de grens met Tibet. De af te 

leggen afstand is 20 kilometer per dag. Op papier is dat weinig. In realiteit 

is het een klasse IV/V rivier met veel white water. Gewoon een beetje mee-

drijven is er niet bij. Wendy heeft al eerder deze klasse bedwongen, maar 

dat is al wel enige jaren geleden. Toen de instructievideo haar toonde hoe 

een raft omsloeg in een klasse V stroomversnelling, had ze bijna geannu-

leerd. Maar, ze overleefde het, dus we hebben goede moed voor morgen. 

:-).  Bovendien overnachten we in een soort kamp Borderland hoog in de 

bergen, waar we nog een keer goed naar Everest kunnen kijken. We heb-

ben dus een extra reden om door te zetten.

Na een paar uur in de bus langs allerlei mooie uitzichten met terrasbouw, 

komen we aan bij het startpunt van de eerste raft. De eerste dag is een trai-

ningsdag op het relatief rustige gedeelte van de rivier Bothe Kosi. Dit is no-

dig, omdat de tweede dag behoorlijk wat techniek zal vergen om er zonder 

kleerscheuren vanaf te komen. Ook deze eerste dag zien we aardig wat wit 

water. De eerste raftgenoot wordt uit de boot gesleurd na een botsing met 

een rots en gek genoeg was ik het niet. Ik vlieg er wel bijna achteraan, maar 

kan nog net het Ooh shit koord grijpen. Het is een lekker dagje op het wa-

ter. 's Avonds verblijven we op een camping, maar onze tent is meer van het 

type Hilton. Super-de-luxe en we liggen heerlijk in coma met op de achter-

grond de geluiden van de kolkende rivier. Wel vroeg naar bed en eruit. Om 

05.30 uur, in alle vroegte, vertrekken we richting de grens met Tibet. Wie 

denkt dat wij geluierd hebben op vakantie heeft het mis. Deze dag gaan we 

de rivier af op een ruiger deel.

Eerst nog wat training aan wal. Iedereen moet snel en op de juiste manier 

de commando’s naleven. We stappen in de raft. Het wildwateravontuur be-

gint. Het is een groot waterballet. De gids schreeuwt zich de longen uit het 

lijf. Wij paddelen als idioten om overal goed vanaf te komen. Enorme hoe-

veelheden water vliegen er over ons heen en af en toe lijkt het alsof de raft 

wel om moet slaan. Maar hij doet dat lekker niet. We zijn nog niet zo lang 

op weg, als een kayakker van onze raftploeg (er zijn er drie mee om over-

boord gevallen mensen op te duiken) in de problemen raakt. Hij komt in 

een sterke stroming terecht en zijn arm raakt uit de kom. In een mum van 

tijd leggen we de rafts aan de kant om de kayakker te helpen. Helaas lukt 

het niet zijn arm in de kom te krijgen. Hij gaat per bus naar een arts. Voor 

ons is het weer even heel duidelijk dat wat we doen niet geheel zonder risi-

co’s is. We luisteren allemaal ineens nog beter naar de gids, ook al hebben 

we zoveel water in onze oren dat horen bijna niet meer mogelijk is. Onder-

weg gaan we even van de raft af, omdat de stroming te gevaarlijk is. De gid-

sen manoeuvreren de rafts over dat stuk. Wij klauteren langs de waterkant 

over rotspartijtjes. Het bijzondere daaraan is dat net op die plek een crema-

tie is, waar we langs moeten. Het voelt respectloos om met zo'n 20 mensen 

in raftpakjes langs de ceremonie te lopen. Wij zien het toch als iets heel in-

tiems. Blijkbaar vinden de aanwezigen het niet raar, ze kijken eigenlijk nau-

welijks op. Voor sommige van onze raftgenoten is de crematie erg schok-

kend omdat ze niet voorbereid zijn op wat ze te zien krijgen. Ditmaal is het 

lichaam van de overleden persoon niet bedekt en dat is voor velen een enor-

me schok. 

Een stukje verder kunnen we weer in de rafts en gaat het harde werken weer 

verder. Het is echt helemaal super, het water is zo wild en we moeten regel-

matig in de raft wegduiken en goed vasthouden. Wanneer we weer goed 

door een lastig stuk heen komen, gaan de paddels allemaal in het midden 

van de raft en zingen we het bij backpackers alom bekende liedje: Who let 

the dogs out??. 

Wat zeg jij tegen jezelf als je iets mooi hebt bereikt?
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Hoofdstuk 12

Dagdromen 
of 
droomwerk
Maak gebruik van de energie van 
Bothe Kosi. De kracht die wordt 
ontwikkeld in de bergen van de 
Himalaya helpt mij bij het bereiken van 
mijn doel. 



Maak gebruik van de energie van Bothe Kosi. De kracht die wordt 

ontwikkeld in de bergen van de Himalaya helpt mij bij het bereiken van mijn 

doel. Ook de energie die mijn in mijn netwerk vrij komt als ik aankondig in 

te schrijven voor de Europese aanbesteding, werkt aanstekelijk. Het geeft 

mij de moed om te dagdromen. Dit is iets wat ik graag zou willen: Met het 

team van persoonlijke kracht trainers lopen we het futurecentrum van de 

Belastingdienst binnen. Het is er hightech, vrolijk en sereen. We worden 

ontvangen door enthousiaste mensen. Ze schudden onze hand en heten 

ons welkom. Er lopen ook alumni van ons tussen. We krijgen een glas 

champagne en nemen een slokje. Het smaakt fantastisch. We gaan naar een 

grote ronde zaal. In deze zaal hebben mensen staan wachten op ons, op 

mij. Mijn team duwt mij zachtjes naar voren. Er volgt applaus. Het leren 

binnen de belastingdienst is voorbereid op de uitdagingen van de 21ste 

eeuw. Dit is een dagdroom. Eigenlijk een soort van visualisatie van hoe ik 

het graag wil zien. Een droom die realiteit wordt, alleen weet nog niet 

iedereen dat! In de vorm van droomwerk, zoals Marja Moors aangeeft,  

gebruik je dromen op een andere manier: Als ik geconfronteerd wordt met 

een terugkerend belangrijk vraagstuk, mediteer ik 5 tot 10 minuten zodat 

alles stil wordt. En dan, voordat ik ga slapen, stel ik een vraag aan mijn 

onderbewustzijn en adem ik rustig uit. Ik ga vervolgens slapen. Mijn dromen 

geven gevraagd en ongevraagd informatie over wat zich ergens in mijn 

lichaam manifesteert. Die dromen zijn dus heel gericht aan het werk! Dan is 

het droomwerk. Een klein notitieboekje is welkom om mijn droom te 

noteren. Waarmee word ik die volgende dag wakker? Welke beelden zijn 

me bijgebleven. Zijn dit positieve, bevestigende beelden? Wat wil mijn 

onderbewustzijn me hiermee vertellen? Ik doe dit meerdere dagen en kijk 

of ik er een patroon in kan ontdekken.  Als ik deze droombeelden bespreek 

met een goede vriend of vriendin, dan luister ik naar hoe hij of zij mijn 

droom opvat. Wat kan ik daar mee?

Wat droom jij?

Bij de voorbereidingen van de training persoonlijke kracht hebben we met 

de vijf trainers droomwerk gedaan. De centrale vraag was Hoe gaat de 

opdracht verlopen. Mijn droom: Het was een korte droom. Eigenlijk 

herinner ik me maar weinig dromen, dus dit was al een verrassing. Die nacht 

droomde ik van mijn moeder. We waren in ons huis in Spanje en we 

dobberden in het zwembad. Mijn moeder was energiek, vrolijk en ging aan 

de slag om broodjes te smeren. Ik dekte de tafel. Het was bijzonder mooi 

weer en de stemming was uitgelaten. Dit was een bijzondere droom, want 

het beeld dat naar voren kwam is een beeld van meer dan 25 jaar geleden! 

Toen we met de trainers de dromen bespraken, kwam bij mij de associatie 

op dat ik me erg blij voelde met de groep en dat we met elkaar een 

bijzondere band aan het uitbouwen zijn die allen veel plezier brengt.  Het 

bleek gelukkig dat ook de dromen van de anderen zeer positief waren. 

Door het delen van deze dromen met elkaar krijg je ook onderling een 

sterkere band. 

We verbinden mensen die hun persoonlijke kracht willen ontwikkelen met 

mensen die dat mogelijk maken. We omschrijven dat als volgt:  Wij 

verbinden ons graag met u. Wie zijn wij? Eric; psycholoog en 20 jaar 
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ervaring met het ontwikkelen van mensen in organisaties. Twee uitspraken 

die mij aan het denken zetten zijn sta even stil en ervaar de vooruitgang en 

begrijpen is vergeven. Lidwien is ook psycholoog en heeft 20 jaar ervaring 

met coaching en trainen: De weg naar je innerlijke bronnen van kracht is er 

een van ont-wikkeling, lef en bewust zijn. Guido is onze meester in de 

rechten en heeft 20 jaar ervaring als People manager en coach. Zijn credo is: 

Persoonlijke groei begint bij de herkenning en volledige acceptatie van de 

eigen unieke talenten en kwaliteiten. Ook Marja, Machteld en Isis hebben 

zeer ruime ervaring met persoonlijke kracht, de dynamiek van organisaties 

en zingevingvraagstukken. 

Wat ons verbindt in People Development Business is onze passie voor 

ontwikkeling van de mens en trainen vanuit bewust zijn. We delen ideeën 

en ervaringen met elkaar, steunen elkaar en nemen voor elkaar waar. Dit 

ondersteunen we ook door onze website www.jouwpersoonlijkekracht.nl. 

Wij verbinden ons tijdens trainingen ook graag met de deelnemers. We 

luisteren, confronteren, steunen, lachen, laten lachen en stimuleren tot het 

zetten van concrete stappen en het bereiken van heldere en zichtbare 

resultaten. We laten de deelnemers hun wereld op een andere wijze ervaren 

door nieuwe oefeningen met hen te doen of door acteurs gedrag te laten 

vergroten. Ook maken we gebruik van Aikido als levensfilosofie: gebruik 

maken van de eigen kracht met respect voor de ander en de omgeving, 

zonder dat er sprake is van innerlijke en uiterlijke weerstand. Op die manier 

ontstaan in een positief emotionele context nieuwe inzichten met blijvende 

resultaten. We verbinden zo medewerkers,  organisaties en ontwikkeling.

Waar ervaar jij energie?

Waar verlies jij energie?

In het proces van de ontwikkeling van persoonlijke kracht heb ik veelvuldig 

contact met mijn studievriendin Lidwien. Zij is al jaren gecertificeerd LIFO 

trainer en een van de eerste dingen die we bespreken is de LIFO 

methodiek. De Life Orientations vragenlijst resulteert in een 

zelfbeschrijving over wat ik als waarden en doelen zie in mijn leven. Waarop 

oriënteer ik me? Het hierop gebaseerde gedrag wordt inzichtelijk gemaakt 

door een samenhangend geheel van concepten en opvattingen over het 

menselijk gedrag, toegespitst op de communicatie met anderen. Het 

model is ontwikkeld door Stuart Atkins en Allan Katcher in de jaren 70 en 

wordt wereldwijd toegepast. Het model onderscheid vier waardeoriëntaties.

Steungevend/Opgevend (Groen): Uzelf een waardevolle en gewaardeerde 

steunpilaar van de gemeenschap weten.

Beheersen/Overheersend (Rood): Weten van uzelf en horen van anderen 

dat u resultaten kan bereiken, ook en vooral onder moeilijke 

omstandigheden.

Behoudend/Afhoudend (Blauw): Uzelf te kennen en door anderen gezien te 

worden als iemand die persoonlijk en en materieel verlies en schade tot het 

uiterste weet te beperken.
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Meegevend/weggevend (Geel): Uzelf gekend weten als een flexibel 

persoon die moeiteloos in elk persoonlijk contact en situatie zijn draai weet 

te vinden.

Deze oriëntaties komen tot uiting in de intenties van een persoon, zijn 

gedrag en de effecten. Deze oriëntaties komen bij alle mensen in meer of 

mindere mate voor.  Het model geeft toetsbare uitspraken over het gedrag 

in gunstige en ongunstige situaties. Het tweede woord in de stijl typeert het 

gedrag van de persoon in ongunstige, stressvolle situaties. Voor de 

deelnemer biedt dit de mogelijkheid om het eigen gedrag en de intenties 

te verkennen en de eigen persoonlijke kracht te ontwikkelen. Daarnaast 

biedt het model kennis om een beter contact met anderen te bereiken door 

bewust zijn van behoeften, overeenkomsten benadrukken en verschillen 

overbruggen.

Mijn eigen hoofdstijl is Meegevend/Weggevend (Geel) met als 

ondersteunende stijlen Beheersen/Overheersend (Rood)  en Steungevend/

Opgevend (Groen). De eerste regel van de beschrijving die is toegespitst 

op mijn individuele scores omschrijft mij als volgt. Ik hou ervan om te 

werken in een vriendelijke sfeer, waar teamleden prettig samenwerken. Ik 

zal mij daar ook graag voor inspannen. Ik zoek manieren om anderen in te 

schakelen en hen waar mogelijk te helpen. Weten wat ik belangrijk vind is 

weer een andere manier om op reis te gaan naar mezelf. Het maakt me 

bewust van mijn behoeftes en drives. De reactie van Wendy toen zij mijn 

omschrijving las sprak boekdelen. Ik wist wel dat ik de juiste keuze maakte!  

En dat zegt ook veel over haar waarden! Ook laat het me zien hoe ik 

reageer in ongunstige omstandigheden.  Als ik in contact kom met iemand 

met een totaal andere handelingsoriëntatie kan ik begrijpen waarom het 

contact minder vanzelf verloopt. Ik kan me ook meer aanpassen aan de 

behoeften van die ander. Zo versnel ik het contact en vergemakkelijk ik de 

communicatie. Daarnaast kan ik mijn eigen sterktes uitbouwen en gericht 

benutten. Dat is ook persoonlijke kracht…

Welke van de vier waarden sluit aan bij jouw opvattingen?
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Hoofdstuk 13

Waarachtige 
waarheid

In een affirmatie beschrijf ik wat ik wil 
zijn, waarom ik dit wil en hoe ik dit wil 
bereiken. 



In een affirmatie beschrijf ik wat ik wil zijn, waarom ik dit wil en hoe ik dit wil 

bereiken. Eigenlijk welke droom ik wil realiseren. Door dit voor mezelf te 

verwoorden, verduidelijk ik ook voor mezelf wat ik wil. Een intentie geeft het 

waarom aan van wat jij wil. De visualisatie in woorden en beelden maakt dat 

je het kunt voorstellen in je geest. En dat je kan ervaren wat die beelden 

met je doen. De aandacht die ik eraan geef maakt dat ik me ook meer 

bewust word van de dingen die wel of niet passen in mijn gewenste beeld. 

Door ook de stappen te bedenken die je wil gaan zetten om je intenties en 

visualisaties te realiseren, wordt het makkelijker om de gelegenheden in je 

leven te herkennen die leiden naar jouw succes. Als ik me voor stel dat het 

al zo is, merk ik meteen het verschil in energie. Het gaat er om dat jij voor 

jezelf formuleert wat jij wilt zijn. Door het voor jezelf beantwoorden van 

onderstaande vragen geef je vorm aan je leven:

Wat is jouw visualisatie?

Wat is jouw vervolgstap om het leven te gaan leiden dat jij wilt?

Mijn persoonlijke affirmatie en visualisatie zijn geenszins de maat. Het is niet 

compleet, het is niet af en het verandert. Toch merk ik iedere keer dat ik het 

lees, dat het me inspireert. Eigenlijk net zo als het wishboard wat ik al 

eerder met je besprak.

Mijn intentie. Ik wil bijdragen aan een gezonde stijl van leven, in een schoon 

milieu. Een vreedzame omgeving bevorderen. En ik wil mensen inspireren 

door de status quo uit te dagen en door anders te durven zijn, zodat de 

wijze waarop de wereld communiceert verandert en mensen hun beste ik 

kunnen zijn. 

Mijn visualisatie. Ik zie mezelf in een villa binnenlopen. Het is een 

lichtkleurige villa met kleurige elementen. Ik word met enthousiasme 

begroet. Iemand legt me een vraag  voor. Ik vind het fijn om te helpen. In 

de zonnige tuin zitten enkele mensen in de schaduw te werken. Het gras is 

verkoelend. Sommigen zijn met elkaar in gesprek. Een enkeling zit rustig op 

een stoel een boek te lezen. Er wordt energiek gewerkt, maar het gaat met 

een inspirerende moeiteloosheid. Ik voel me trots en blij dat ik met deze 

mensen mag werken aan de ontwikkeling van vele anderen. 

Ik ben gelukkig en gezond en gepassioneerd, inspirerend en succesvol als 

trainer en coach. Ik train en coach ook als ik drie miljoen euro op de bank 

heb. Trainen en coachen doe ik vanuit een oprechte belangstelling voor de 

mens en voor het ontdekken van mogelijkheden. Ik realiseer ruim 

voldoende omzet en mijn leven en trainingen zijn in een woord: Wow! 

Mijn vervolgstappen, plannen en dromen. Ik haal het beste uit mezelf, mijn 

kinderen, Wendy en vijfhonderd anderen per jaar. Ik weet dat ik het in me 

heb: Ik maak dromen waar. Van mezelf en ook van anderen! Ik geniet met 

de mensen om mij heen. Ik sta regelmatig even stil en ervaar rust en 

vooruitgang! Ik werk mee aan het vergroten van CO2 bewustzijn. Ik draag in 

tijd bij aan minimaal één goed doel per jaar. Mijn streefgewicht is rond de 

drieëntachtig kilo. Als het regent wil ik een geliefde in de regen kussen. Ik 

streef naar een vast groep van zeven grote klanten en veertien kleinere. Ik 
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streef naar tien  contracten voor drie jaar. Uiteindelijk wil ik met een groep 

van zeven zakelijke contacten op continue basis netwerken. Mediteren is 

een terugkerende activiteit in mijn leven. Op reis wil ik nog langs de 

Malediven, Nepal en Myanmar. Dat zie ik als echte droomvakanties. Wat ik 

leer wil ik zelf zien, doen, zijn, creëren, overdragen, delen, om anderen te 

laten groeien. Ik zou heel graag dromen helpen realiseren en met 

gelijkgestemden dromen opstarten. Het is mijn droom om twee duizend 

mensen te helpen bij hun ontwikkeling. Dat is ook een motivatie voor dit 

boek en ik zou het geweldig vinden als je het aan anderen wilt aanbevelen. 

Mijn strategie om gezond oud te worden is nog zeker niet op zijn plek. Ik 

blijf in beweging. Ik weet waarom ik op deze wereld ben. Ik streef naar 

matig eten tot maximaal 80%, minder vlees en meer groente en fruit. Ik 

drink af en toe wijn en bier en ik heb een levensdoel. Ik probeer stress te 

plannen of te bannen. Ik geloof in mezelf en waardeer verschillen in mensen 

en religies. Ik hou mijn familie in ere en geniet met vrienden. Af en toe 

bezoek ik Www.bluezones.com voor hernieuwde inspiratie en 

onderbouwing. Voor jou wens ik: Leef bewust. Geniet van de dag. Geniet 

van je kracht. Jouw persoonlijke kracht!

Waarachtige wijsheid

Nee ga nu niet weg, antwoordde de koning, die zó trots was een onderdaan 

te hebben. Ga niet weg, ik maak je minister!

Minister waarvan?

Van, eh, justitie.

Maar er valt hier over niemand te oordelen!

Dat weet je nog niet, zei de koning. Ik ben mijn koninkrijk nog niet rond 

geweest. Ik ben heel oud, ruimte voor een koets heb ik niet en lopen is me 

te vermoeiend.

O, maar ik heb het allang gezien,zei de kleine prins en boog zich voorover 

om nog eens te kijken aan de andere kant van de planeet, dáár is ook 

niemand.

Dan zul je dus over jezelf oordelen, antwoordde de koning. Dat is het 

moeilijkste. Het is veel moeilijker om over jezelf te oordelen dan over 

anderen. Als het je lukt om een juist oordeel over jezelf te hebben, dan heb 

je de ware wijsheid gevonden!

Uit: Antoine de Saint-Exupery: De kleine prins

Wat is jouw waarheid?

Op de een plein in Kathmandu ontmoet ik hem. De sjamaan uit India. Hij 

straalt een natuurlijke rust en overtuiging uit! Hij ziet dat ik foto’s maak en 

biedt aan om samen met hem te poseren. Ik laat hem de foto’s zien en hij 

vraagt waar ik vandaan kom. Europe aha! Na enige tijd vraagt hij me: Can 

you use this money? Het zijn twee muntjes van 20 euro cent. My pleasure!  

Zeg ik. Can you use this money? Namasté! 
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Ik help mensen hun kracht te ontwikkelen. Mijn contacten vertrouwen mij 

omdat ik psycholoog ben en al meer dan 20 jaar mensen help om hun 

communicatie, presentatie en verkoop te ontwikkelen.

Onlangs hielp ik iemand om zijn presentatie te versterken. De toegevoegde 

waarde is dat deze persoon zelf een presentatie gaat geven op een 

internationale persconferentie. 

Feit is dat hij zijn presentatietalent nauwelijks durfde in te zetten!

Na de sessie waren de resultaten verbluffend, zelfs voor hemzelf!

Hij presenteerde met vertrouwen en wist zijn gehoor te boeien en te 

enthousiasmeren.

Dus als je iemand hoort zeggen dat hij eigenlijk niet zo goed durft te 

presenteren, vraag hem dan of hij met kracht wil kunnen presenteren!

De mensen waarbij ik snel een groot effect kan bereiken zijn vakspecialisten 

met te weinig durf. Zowel om te presenteren, te communiceren, te 

netwerken of te verkopen. Dat ontwikkelen, dat is mijn kracht. Jouw 

persoonlijke Kracht.

Na de afronding van mijn studie Arbeids- & Organisatiepsychologie in 1988 

gaf ik les aan de Koninklijke Militaire Academie. Daarna was ik vanaf 1990 

werkzaam bij Boertien en Partners en vanaf 1993 bij Bristol-Myers Squibb. In 

2005 startte ik als directeur customer relations management bij Fources. In 

2006 startte ik People Development Business. Het is de realisatie van een 

lang gekoesterde droom: De status quo uitdagen en dromen realiseren om 

het beste uit jezelf te halen. In 2010 verwierf ik als eenmanszaak, in 

samenwerking met bijzonder getalenteerde professionals de Europese 

aanbesteding persoonlijke kracht, zie www.jouwpersoonlijkekracht.nl. In dat 

jaar schreef ik in drie weken tijdens de ochtenden dit boek over persoonlijke 

kracht, op reis naar jezelf, Ego trip! Het duurde tot 2013 voordat ik vond dat 

ik het kon delen met de wereld en met jou... Namasté, Ik groet de god in 

jou…
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Inspiratie
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