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Onze maatschappij heeft meer dan ooit behoefte aan échte mannen. Mannen

die hun verantwoordelijkheid opnemen en leiden vanuit Liefde. Mannen die

hun licht durven laten schijnen en zich niet achter valse bescheidenheid

verstoppen in hun comfortzone. Want als deze mannen zich verbergen krijgen

de valse profeten de kans hun ding te doen. De maatschappij roept om

mannen die de beste versie van zichzelf leven en zo anderen inspireren

hetzelfde te doen.

Daarom is dit boek een frontale aanval op mannelijke middelmatigheid,

verveling, gemakzucht en status quo. Dit boek stelt je huidige levenskwaliteit in

vraag. Maar het nodigt je tegelijkertijd uit om een antwoord te zoeken op de

vraag: “Wat wil ik nu écht in het leven?”

En nog belangrijker: “Wie bén ik nu eigenlijk écht? Wat schiet er nog over van al

mijn wilde plannen, mijn goede voornemens, de dingen die ik ging veranderen

in mijn leven en mijn omgeving?“

Waarom vind ik dat zo belangrijk? Waarom nú dit boek?

Omdat ik de mannen in mijn omgeving meer en meer zie uiteenvallen in 2

types:

Deze man heeft geen ruggegraat (meer). Ergens onderweg is hij ook nog zijn

ballen kwijtgeraakt. Hij legt de verantwoordelijk daarvoor bij “het systeem”, de

politiek, de economie, zijn concurrrenten of zijn ex. Hij berust in zijn lot en

wacht vooral de dag van zijn pensioen af.

Ondertussen strompelt hij comateus door het leven. Zonder duidelijk plan voor

zichzelf, zijn gezin en zijn bedrijf. Hij straalt weinig daadkracht uit, zijn huid is

wat grauw en hij heeft een laag energieniveau. Hij legt zich er bij neer dat de

sex in zijn huwelijk niet beantwoordt aan wat hij écht wil. Dat zijn medewerkers

niet te motiveren zijn. Dat zijn kinderen niet luisteren. Hij berust in zijn lichaam

dat dikker wordt. Zijn conditie die achteruit gaat.
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Add a little bit of body text

Waarom dit boek? 

Waarom dit boek?

Add a little bit of body text

de uitgebluste overlever
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Waarom dit boek? 

Na een gesprek van amper 15 minuten met deze man voel je de vermoeidheid

in je hoofd. Hij inspireert niemand. En hij weet dat. Maar het ontbreekt hem aan

de energie en de moed om er iets aan te doen.

Deze man voelt zijn angsten dagelijks. Maar hij doet er alles aan om dat te

verbergen. Hij negeert zijn angsten en onzekerheden en knalt er keihard dwars

doorheen. Hij ontkent zijn emoties en voelt zich het meest comfortabel

wanneer hij de keiharde gevoelloze macho speelt.

Diep vanbinnen voelt hij dat hij zichzelf én de rest van zijn omgeving voor de

gek houdt. Maar omdat hij vreest voor de gevolgen van eerlijkheid en

openheid verkiest hij zijn masker op te houden. Hij snakt naar échte

voldoening en diepgaande verbinding met anderen, maar heeft geen idee hoe

daar te geraken.

Als gevolg daarvan is hij vooral met materiële zaken bezig. Sommige mannen

dragen hem op handen en noemen hem inspirerend.  En dat vindt hij leuk.

Maar diep vanbinnen weet hij, voelt hij, dat ze naar hem opkijken omwille van

de verkeerde redenen. Dat creëert nog meer angst: “Wat als ze me

ontmaskeren en ik van mijn voetstuk tuimel?”

Daarom probeert hij zichzelf een beter gevoel te geven door anderen naar

beneden te halen.

Om zijn innerlijke conflicten niet te voelen verdooft hij zich ’s avonds met

comfortfood of met drank.

de onaantastbare macho
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Waarom dit boek? 

Beide types mannen dienen de laatste jaren als karikatuur van “de typische

man” in reclamefilmpjes.

De ene als slappe kluns die er niets van bakt, de andere als de onwetende

macho die vooral met uiterlijk vertoon bezig is.  

Add a little bit of body text

Geen van beide types mannen zullen met een dusdanig onbewuste

levenshouding ooit ervaren hoe vervullend en rijk een gebalanceerd leven

voelt.

Ze zullen nooit voelen hoeveel energie je opwekt als je échte verbinding

creëert met mensen. Ze zullen nooit ontdekken dat je mensen kan inspireren

door gewoon te zijn wie je bent en door te laten zien waar je voor staat, zonder

compromissen!

de slappe kluns die
er niets van bakt

de onwetende
macho, bezig
met uiterlijk
vertoon
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Waarom dit boek? 

Je mag dit boek dan ook gerust als een wake-up call beschouwen. Ik wil

mannen met de ervaring, inzichten en kennis die ik in dit boek met je deel

wakker schudden.

Hen uit hun jarenlange coma halen. Ze terug doen voelen dat ze léven.

En ik wil jou als mannelijke ondernemer aansporen om opnieuw Man te

durven zijn. Een man die zelfbewust en verlicht is. Die zonder schroom of

schaamte uitkomt voor zijn verlangens én zijn gevoelens. Een man die zonder

compromissen zijn droomleven creëert en iedereen in zijn omgeving

uitnodigt en inspireert hetzelfde te doen.

Een man die in balans is. In contact met zijn innerlijke krijger en diens

onuitputtelijke bron van kracht en energie. Ik wil je het pad naar geluk en

vervulling tonen. Op die manier wil ik bijdragen aan gelukiggere bedrijven én

gezinnen. Want als het goed gaat met jou, gaat het goed met je omgeving.

Ik wil je de weg tonen, maar ik ga je niet bij de hand nemen. Want een échte

man leeft pro-actief en creëert zijn eigen weg. Hij neemt voor 100% de

verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven op. Zonder excuses en zonder

compromissen!

Wake-up call

Add a little bit of body textVoor wie is dit boek niet? 

Dit boek gaat uit van een optimistische levensvisie. Van leven uit Liefde en

niet vanuit angst. Denken in overvloed in plaats van beslissen vanuit

schaarste. En ja, ik ben daar nogal koppig in. Zelfs bewust naïef.

Dat maakt dit boek niet geschikt voor verzuurde mannen, pessimisten,

criticasters en zij die liever naar anderen wijzen dan in de spiegel te kijken.

Mannen die schrik hebben dat ik hun iets wil afnemen met de inzichten en

kennis in dit boek. Zij die gehecht zijn geraakt aan hun excuses, angsten en

beperkende overtuigingen.

Begrijp me niet verkeerd, ik heb niets dan liefde en begrip voor deze

mannen. Ik zou hen héél graag helpen. Maar daarvoor moeten ze eerst

voelen en geloven dat er ook een andere manier van leven is. 
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Waarom dit boek? 

Want het blijft me verbazen hoeveel mannen vastzitten in hun eigen grote

gelijk. Ze hebben weerstand tegen alles wat de status quo uitdaagt. Ze

hebben angst dat andere inzichten of een andere levensvisie hun

zekerheden afneemt.

Die angst is nochtans ongegrond want iets dat écht van jou is, kan je niet

kwijtspelen.  

En ik wil je überhaupt helemaal niets afnemen. Ik wil je (kern) zelfs niet

veranderen. Mijn enige missie is je te stimuleren en inspireren om de beste

en authentiekst mogelijke versie van jezelf naar boven te laten komen. Zodat

je onbevreesd en zonder remmen je échte zelf aan je omgeving kan

schenken.

Ik wil je helpen komaf te maken met valse bescheidenheid en zo de

inspirerende man, die in elk van ons zit, voluit te laten gaan in dit leven.

Zodat jij je unieke licht kan laten schijnen, overal waar je komt.

(Als je na deze laatste zin nog steeds geen weerstand voelt of met je ogen rolt,

ga je de rest van dit boek écht geweldig vinden ☺ ) 

Mannen die dit aandurven, voelen hun volledige leven veranderen. Ze

worden spontaan aangesproken door anderen, ervaren dagelijks dat ze

dingen losmaken bij mensen en voelen dat ze op een ander niveau leven.

Ik zie het transformerende effect daarvan dagelijks bij de mannen die ik

begeleid. En geloof me: het is de inspanning meer dan waard!

"Het is nooit te laat om de man te worden die je zou kunnen zijn." 

Kurt Goossens

La Herradura en Schilde, augustus – november 2016 
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ik weet niet of ik dit nog lang volhoud 

Het is maandagavond, 21u50. Ergens in 2011. Ik lig voor de zoveelste keer

die maand al vóór 22u in bed. Leeg en uitgeblust. Door de 3 meter hoge

slaapkamerramen van ons nieuwe huis staar ik naar de maan. Ze zit

gedeeltelijk achter de wolken.  Door het tegenlicht lijken de wolken nog

zwaarder en dreigender dan anders.

Nadia komt zacht de kamer binnen en kijkt naar me. Ik beantwoord haar blik

niet, maar kijk laf vanuit mijn ooghoeken. Ik heb haar in de 5 voorgaande

jaren van onze relatie nog maar 2 keer zien huilen. Vanavond zal de 3de keer

worden.

Ze blijft naast bed staan en kijk me aan tot ik haar blik beantwoord. Terwijl

haar ogen vochtig worden fluistert ze met een krakende stem waarin de

wanhoop weerklinkt: “Ik weet niet of ik dit nog lang volhoud. Ik denk niet dat ik

je humeurigheid, je stress, je onverdraagzaamheid, je prikkelbaarheid en totaal

gebrek aan aanwezigheid binnen onze relatie nog lang kan verdragen. Ik ben

heel geduldig geweest tijdens je burn-out en daarna. Maar je bent opnieuw

dezelfde weg op gegaan. Je belooft al maanden beterschap, maar ik zie geen

verbetering. Integendeel. Ik kan het niet meer aan je zo ongelukkig te zien.”

Haar woorden zorgen onmiddellijk voor een knoop in mijn maag. Ik wil

roepen. Ik ben kwaad op alles en iedereen. Ik wil haar toeschreeuwen dat ze

egoïstisch is. “Zie je niet welke strijd ik dagelijks lever? Besef je dan niet dat ik al

mijn kracht en energie nodig heb om te overleven? Om mijn bedrijven

draaiende te houden? Om klanten het hoofd te bieden? Om leveranciers van

me af te houden? Om de concurrentie voor te blijven? Om ons nieuwe huis te

kunnen betalen? Besef je niet dat ik van 0 ben moeten beginnen aan een

nieuwe carrière? Dat ik uit een burn-out kom? Hoe egoïstisch om me dat alles

te verwijten. Ik doe het toch tenslotte voor ons, voor jou!!?”

Maar ik zeg niets. Want ik wéét dat ze gelijk heeft. Ik voel dat er al langer iets

enorm scheef zit. In mijn leven. In mijn carrière. In onze relatie. Ik weet dat er

dringend iets moet veranderen als ik mijn bedrijven, mijn gezondheid en mijn

relatie wil laten overleven.

Maar het ontbreekt me aan de kracht en de moed om er tegen haar iets van te

zeggen. Dus ik doe wat zoveel mannen goed kunnen: ontsnappen door me

terug te trekken in mijn cocon. Ik zwijg, draai me om en doe mijn ogen dicht.

"Ik weet niet of ik dit nog lang volhoud"
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ik weet niet of ik dit nog lang volhoud

Ik kon mezelf dan wel wijsmaken dat ik goed bezig was. Nadia pikte mijn

bullshitverhaal niet. Vrouwen voelen snel aan dat je in een leugen leeft.

Ze voelen het als je innerlijke krijger verzwakt en laf is. En vrouwen zullen je

er op bepaald moment àltijd mee confronteren. Rechtstreeks of

onrechtstreeks. Als een vrouw het beste met de relatie voorheeft doet ze het

om je te helpen. In het andere geval is het haar afscheidscadeau, in een

ultieme poging je in de spiegel te doen kijken.

Nadia’s boodschap kwam luid en duidelijk over. “Doe er iets aan, of ik ben

weg.“ Door dat besef was een een drastische beslissing nemen eigenlijk niet

zo moeilijk. Er was namelijk geen alternatief.

De morgen nadien was de eerste dag van mijn nieuwe leven. Deze keer was

ik vastbesloten niet meer in dezelfde valkuil te stappen. Beetje bij beetje, één

puzzelstuk per keer, zou ik het leven van mijn dromen creëren. Een leven dat

me vervult, kracht en energie geeft. Stap voor stap zou ik afscheid nemen van

alles wat me energie en gemoedsrust kost. Tegelijkertijd zou ik ontdekken

wat er voor nodig is om me in balans te houden. En me heel bewust worden

van mijn grenzen. Zodat ik ze zélf niet meer zou overschrijden.

En nog belangrijker: zodat ik niet langer zou toelaten dat ànderen ze

overschrijden. Het zou een boeiende reis worden. Een investering van

honderden en honderden uren. En tienduizenden euros. Maar voor mij was

deze investering een “no-brainer”. Omdat ik voelde dat investeren in mezelf

de beste investering ooit zou zijn.

Het resultaat is een leven waar ik al lang van droomde. Een leven waarvan ik

intuïtief al langer van aanvoelde dat het het énige juiste is. Maar dat zich pas

begon te openbaren nadat ik de moed vond om de ambitie om mijn

droomleven te creëren ook effectief uit te spreken.

Nadia en ik zijn gelukkiger dan ooit samen. Financieel gaat het ons voor de

wind en ik realiseer elke dag opnieuw een stukje van mijn missie. En ik voel

me jonger, sterker en energieker dan toen ik 35 was.

Hetgeen ik onderweg leerde deel ik met jou in dit boek. Ik heb het over kracht,

energie, balans en rauwe mannelijke eerlijkheid.
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ik weet niet of ik dit nog lang volhoud
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Op wiens toestemming wacht
jij nog om voluit te gaan

in je leven? 
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Balans: je witte en zwarte wolf bewaken 

Het evenwicht in je leven verlies je niet van vandaag op morgen. Het is een

samenloop van omstandigheden en een opeenvolging van kleine incidenten

waardoor je dag na dag meer uit balans geraakt. Als je de balans in je leven

kwijt bent voel je je gestresseerd, altijd moe en vaak een slachtoffer van de

omstandigheden. Er ontstaat een stevige kloof tussen hoe je leven in

werkelijkheid is en hoe jij zou wíllen dat je leven er uitziet.

 

Eén van de voornaamste oorzaken is de verzwakte “innerlijke krijger” van de

moderne man. Door die zwakheid voelen we onze eigen grenzen minder goed

aan. En zijn we dus niet in staat ze te bewaken. Het is daarom heel gemakkelijk

voor anderen om onze grenzen te negeren. Werknemers, vennoten, klanten,

leveranciers, kinderen, ouders en zelfs je eigen vrouw kunnen zo aan de haal

gaan met je kracht en energie.

Je stelt op zeker moment vast dat je steeds weer opnieuw in situaties of

conflicten terecht komt waar je helemaal niet wil inzitten. Waardoor je nog

meer uit balans geraakt. En nog minder voelt waar je grenzen liggen.

Je kan het idee krijgen dat je geen controle meer hebt over je eigen leven.

Waardoor je uiteraard frustratie en stress ervaart.  

Het inzicht dat mij geholpen heeft om de balans in mijn leven te herstellen is zó

waardevol dat het meteen ook aan de basis ligt van het Wolves and Warriors

logo: vrouwelijke en mannelijke energie. In het logo is dit concept

gesymboliseerd als de witte en zwarte wolf.

Een belangrijke ontdekking
in mijn leven

Add a little bit of body text

Hoe geraken mannen uit balans?

Hoe herstellen we dat onevenwicht? 
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Balans: je witte en zwarte wolf bewaken  

Elke man heeft een dosis vrouwelijke en een dosis mannelijke energie in zich.

De vrouwelijke energie in ons heeft anderen dingen nodig om gevoed te

worden dan de mannelijke energie die in elk van ons aanwezig is.

Aanvaarden dat je als man ook vrouwelijke energie hebt is stap 1. Durven

erkennen dat die vrouwelijke energie in jou ook behoeftes heeft en dus moet

gevoed worden is stap 2.

Omdat de manieren waarop beide energieën gevoed worden zodanig

verschillen, zijn ze nooit in perfect evenwicht. Maar een gebalanceerde man

streeft steeds naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling.

Hij leeft bewust en schaamt zich niet om beide wolven te voeden met wat ze

nodig hebben. Los van wat zijn omgeving of bij uitbreiding de maatschappij

daarvan zegt.

Add a little bit of body text

Onze zwarte wolf wil zoveel mogelijk vrijheid. Hij kikt op actie en avontuur. Hij

ervaart het toppunt van vrijheid als hij zich kan inspannen om daarna in

extase te ontladen. We vinden deze ontlading in sport, in het afsluiten van

een businessdeal, maar ook in sex.

De zwarte wolf zoekt steeds spanning op om daarna in de ontspanning het

ultieme vrijheidsgevoel te kunnen ervaren. Denk aan het mannelijk orgasme

als toppunt van relaxatie. Of aan een voetbal- of rugbywedstrijd: je wil met de

bal naar de overkant, maar wordt tegengehouden door de tegenstrever. Die je

dus in je vrijheid beknot. Als je er desondanks toch in slaagt de bal aan de

overkant te krijgen en te scoren volgt er een explosie van geluk.

Een doorbraak maken naar meer vrijheid is dan ook de voornaamste drijfveer

voor “mannelijke doelstellingen”.  Denk terug aan het gevoel dat je krijgt als je

na weken onderhandelen die ene belangrijke businessdeal weet af te ronden.

Je bent dan even “King of the world”. Heb jij ook al luidop “Yes, yes, yes!!”

geroepen in de auto op de terugweg van een zakelijk succes? Dan weet je

hoe je zwarte wolf klinkt.

Mannen die er in slagen de behoeftes van hun zwarte wolf op een duurzame

(dus een niet-schadelijke manier) te vervullen ervaren meer voldoening en

geluk in hun leven. 

De noden van de mannelijke energie
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Balans: je witte en zwarte wolf bewaken  

Het serotonine-niveau in hun hersenen is hoger (serotonine is een

neurotransmitter) waardoor ze minder vatbaar zijn voor depressie. Daarnaast

is ook hun testosteronniveau gemiddeld gezien hoger, wat zorgt voor meer

vitaliteit en dynamisme.

Eén van de gezondste en duurzaamste manieren om opnieuw in contact te

komen met de positieve eigenschappen van jouw zwarte wolf is sport.

Lopen, fietsen, mountainbiken, zwemmen in de zee, rugby, voetbal... het zijn

allemaal dingen die jouw zwarte wolf voeden. Het resultaat daarvan is dat je

(opnieuw) voelt dat je lééft!

Het doet me pijn om te zien hoeveel mannelijke ondernemers hun lichaam en

gezondheid verwaarlozen. Dat gaat niet alleen ten koste van hun

gezondheid, maar ook ten koste van hun zakelijk succes.

Ondernemen is immers topsport. Het is niet toevallig dat zoveel

topondernemers ook topsporters zijn. Door (opnieuw) te sporten en te

bewegen creëer je ook (opnieuw) verbinding met je eigen lichaam.

Je voelt het jongetje in de man. En dat houdt je jong, fris én aantrekkelijk!

Want vrouwen zijn gek op mannen die het jongetje in zichzelf nog niet zijn

verloren.  
Add a little bit of body text

Hou het jongetje in
de man levend.

Vrouwen vinden dat
onweerstaanbaar!
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Het schrijnende verhaal van Rob illustreert dit op de pijnlijkste manier.
Rob is 41 en heeft 3 parfumeriezaken in 3 Vlaamse steden. Rob is een
zachtaardige man die door iedereen sympathiek wil gevonden worden. Hij
vertelde me dat hij op zeker moment, toen hij een zieke medewerker verving,
vaststelde dat er in 1 van zijn winkels systematisch een tekort van €250 in de
kassa op zaterdag was.
Toen hij de verantwoordelijke storemanager hierover aansprak zei die “dat klopt,
dat is extra zakgeld dat ik aan mijn assistenten en mezelf uitdeel om uit te gaan
op zaterdagavond. Ik vind dat we dat extraatje verdienen.”

Rob reageerde verontwaardigd en zei: “dat is diefstal, dat kan zomaar niet.”
Waarop de store-manager arrogant zei: “Vanaf nu weet je het toch?”.
Rob zei dat hij daar onmiddellijk mee moest stoppen of dat er gevolgen zouden
zijn. De storemanager stapte lachend weg. 

Business Warrior
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Balans: je witte en zwarte wolf bewaken  

En dat is nog niet alles: mannen die vaak sporten vinden het ook

gemakkelijker om op hun voeding te letten. Ze eten gezonder en drinken

minder. Dat merk ik ook bij mezelf. Hoe meer ik sport, hoe meer het lijkt alsof

mijn lichaam vooral “gezonde brandstof” vraagt.

Ik vind het veel makkelijker om “nee” te zeggen tegen dat laatste glas wijn of

die extra Duvel (“want we verdienen het”) op dagen dat ik intens gesport heb.

Behoeftes van onze vrouwelijke energie

Add a little bit of body text

Die andere, zachtere kant van onze identiteit wordt gesymboliseerd door de

witte wolf. De witte wolf in ons heeft geen behoefte aan vrijheid. Hij wil

verbinding en liefde. Hij wil zoveel mogelijk zekerheid en veiligheid. De

witte wolf wil vooral aardig gevonden worden.

De witte wolf sluit veel compromissen tijdens vergaderingen, zelfs als dat

compromis in zijn nadeel is. Alles om conflicten te vermijden.

Daarom gaat de witte wolf akkoord met bijna alles wat zijn medewerkers van

hem vragen. Ook al druist dat in tegen eerder gemaakte afspraken.

Werkgevers die uit balans zijn hebben daarom vaak het gevoel dat hun

medewerkers eigenlijk baas zijn. 

Het schrijnende verhaal van Rob
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Balans: je witte en zwarte wolf bewaken  

Het volgende weekend controleert Rob de kassa’s uiteraard nauwgezetter dan
anders. Opnieuw stelt hij vast dat er een kassa-tekort is in de desbetreffende winkel.
Hij spreekt de storemanager opnieuw aan, en die zegt hem zonder te blozen dat hij
niet van plan is om te stoppen met het uitdelen van die weekendfooien aan zijn
assistenten en zichzelf.
Rob weet niet hoe hij moet reageren en vertrekt gefrustreerd uit zijn winkel.

Rob heeft zijn witte wolf zodanig lang de leiding gegeven om toch maar door
iedereen aardig gevonden te worden, dat hij niet meer weet hoe hij zijn zwarte wolf
moet aanspreken om korte metten te maken met onaanvaardbaar gedrag. Maar
het verhaal stopt hier helaas niet.

De storemanager die Rob’s zwakte als een kans zag om zijn positie te verstevigen
betrok ook de andere storemanagers in het complot. Tijdens een teambuilding-

activiteit met de medewerkers van de 3 winkels vertelde hij de andere
storemanagers over de wekelijkse weekendfooien.
Het gevolg laat zich raden: Rob’s positie werd nog verder ondermijnd en de andere
storemanagers eisten dezelfde weekendfooi, in het zwart, uit de kassa.

Rob verzeilde in een depressie en overwoog om alles te verkopen.

Tot zijn vrouw de zwakte van haar man beu was en hààr zwarte wolf liet
bovenkomen. Zij zorgde voor het ontslag van de stelende storemanager en hield
de daaropvolgende maanden de boekhouding nauwlettend in de gaten.

Terwijl Rob in een hoekje zijn wonden likte. Gekrenkt in zijn eer en ontdaan van alle
plezier in zijn werk en leven werd de pijn uiteindelijk zo groot dat hij vanuit die pijn
de kracht vond om zich te laten begeleiden.

Dankzij coaching vond hij zichzelf terug en leerde hij hoe hij voortaan de balans
tussen zijn witte en zwarte wolf kan bewaren.

Herken jij een deel van dit gedrag bij jezelf? Houdt jouw witte wolf er niet van

om slechtbetalende klanten te confronteren met hun betalingsachterstand?

Durft hij niet naar de beloofde korting bij jouw leveranciers vragen als ze die

korting niet op hun factuur vermelden?

Dat is normaal. Jouw witte wolf wil liefde en aandacht voelen.  En graag

gezien worden. En als dat ten koste van jou of van je bedrijf is, dan is dat

maar zo.
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Bij sommige mannen is de roep van hun witte wolf zo overheersend dat ze

koste wat kost (letterlijk!) aardig willen gevonden worden. We kennen

allemaal wel iemand in onze omgeving die liefde en vriendschap wil kopen.

Ook al kost hem dat veel geld (en zijn zelfrespect).

Daarom is het zo enorm belangrijk om bewust te leven als je gelukkig en

gebalanceerd door het leven wil stappen. Want eens je van jezelf weet

waarom je je zo gedraagt, wordt het gemakkelijker er iets aan te doen. Dan

kan je, op momenten dat het nodig is, bewust je zwarte wolf de bovenhand

laten nemen in conversaties met slechtbetalende klanten of leveranciers.

Want maak je geen illusies: de zwarte wolf van slechtbetalende klanten of

stugge leveranciers voelt het als je witte wolf je stuurt. En ze maken er

dankbaar gebruik van. Laat daarom de volgende keer een glimp van je

zwarte wolf zien. Ze zullen hem snel herkennen en er rekening mee houden!

Sinds ik een beter begrip heb van de verschillende behoeftes van de witte en

zwarte wolf kan ik beiden ook meer in balans houden.

Mijn witte wolf is sterk aanwezig in alles wat ik doe. En vroeger ging dat vaak

ten koste van mezelf of mijn grenzen. Je zou het, gezien mijn verleden als

stoere rechercheur misschien niet zeggen, maar in het begin van mijn carrière

als ondernemer konden klanten en leveranciers veel te veel van me gedaan

krijgen. Ik wou, na een carrière in de misdaadbestrijding tussen zware

jongens, vooral “gezellige” relaties onderhouden met klanten en leveranciers.

En daarom ging ik moeilijke gesprekken uit de weg of loste ik

misverstanden/foutjes/conflicten op door steeds als eerste toe te geven. Ook

al kostte me dat geld. Geld dat ik als startende zelfstandige zelf broodnodig

had.  

Het is pas toen ik leerde om mijn zwarte wolf bewust in te zetten, ook op

momenten dat ik het van nature niet zou doen, dat mijn balans zich herstelde.

Waardoor ik mijn witte wolf nog vaker en met meer kracht kan inzetten om

verbinding te creëren met mensen. Want ik moet niet langer angst hebben

dat het in mijn nadeel kan uitdraaien. 
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       Baken je grenzen heel duidelijk af – in de eerste plaats voor jezelf. Dat

creëert rust en duidelijkheid. En duidelijkheid is kracht.

       Bewaak en verdedig ze. Anders is het afbakenen tijd- en energieverlies.

       Wees open en soepel over alles wat BUITEN die grenzen gebeurt: er kan

je immers niets meer overkomen. Want je hebt duidelijke grenzen gesteld.

Alles wat buiten die grenzen gebeurt is helemaal ok. Er is dus geen reden op

mensen “voor alle zekerheid” op een afstand te houden of om je hielen in het

zand te zetten van bij het begin van onderhandelingen.

       Het lijkt contra-intuïtief, maar door duidelijke grenzen af te bakenen creëer

je meer speelruimte en vrijheid. Je zal merken dat je “speelser” kan zijn in

relaties.

Terwijl ik dit aan het schrijven ben zit ik op een kruk van een strandbar op het
strand van La Herradura, Zuid-Spanje.
Enkele tafeltjes voor mij worden 2 dames aangesproken door een Afrikaan die
zijden sjaals verkoopt op het strand.

De dames reageren krampachtig en vermijden oogcontact. De ervaren
verkoper laat zich uiteraard niet afschrikken en duwt een sjaal in de handen van
één van de dames. Er wordt wat zenuwachtig naar elkaar gekeken en de dame
die de sjaal in de handen gestopt kreeg voelt zich zodanig oncomfortabel dat ze
de sjaal in de handen van haar vriendin duwt. Na nog wat over en weer
gemompel verzamelt ze de moed om de sjaal terug te geven aan de verkoper.

Hij dringt nog wat aan, maar uiteindelijk besluiten de dames hem te negeren en
vervolgt hij zijn weg.  
Het is duidelijk dat geen van beide dames ooit een grens heeft bepaald ten
opzichte van leurders.
Stel dat ze dit wel zouden gedaan hebben. 

Een voorbeeld van het verband tussen
duidelijke grenzen stellen en speelsheid

De les voor mij is: bit of body text
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Stel dat ze voor zichzelf ééns en voor altijd hadden bepaald dat ze nooit kopen
van leurders.
Dan zouden ze ofwel heel kordaat “nee dank u” hebben kunnen zeggen vanaf de
eerste seconde.  Ofwel zouden ze het spel in alle luchtigheid kunnen meespelen,
de verkoper complimenteren over de kwaliteit van zijn sjaals, eventueel zelfs een
vraag stellen over het succes van zijn activiteiten en dan vriendelijk bedanken.

Het maakt het leven gewoon een pak eenvoudiger en minder vermoeiend. 

Sex met een zwarte wolf

Een ander voorbeeld van de tegenstelling tussen de witte en zwarte wolf is

sex.

Een zwarte wolf wil veroveren, een witte wolf wil begeerd worden. Een witte

wolf vindt het ongelooflijk opwindend als hij zich gewild voelt. Dat is voor de

witte wolf een teken van liefde, zekerheid en verbinding. Daarom zijn vrouwen

vaak kwaad als mannen na sex in absolute ontlading in slaap vallen.

Ontlading
 versus

 verbinding
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Om passie, lust en aantrekkingskracht te voelen moet er polariteit zijn. En daar

schuilt vaak de oorzaak van het probleem in relaties met

een teleurstellend sexleven.

Mannen die het contact met hun zwarte wolf verliezen worden minder

aantrekkelijk voor een vrouw.

Een vrouw wil de krijger in jou voelen. Verwacht dus geen passionele sex als

je je vrouw naar beneden stuurt telkens je een verdacht geluid hoort. Hoop

niet op een stomende vrijpartij nadat je die grote spin door je vrouw laat

verwijderen.

Een vrouw wil die pure rauwe mannelijkheid in jou voelen. Ze wil weten dat

je haar kan beschermen als het nodig is. Brave mannen, “de ideale

schoonzonen”, beroeren geen enkele vrouw. Vrouwen gruwen van

middelmatige brave mannen. Ook al zeggen ze van niet. Ze zijn

zich daar trouwens vaak zelf niet van bewust.

Hun verstand maakt hun wijs dat ze een brave –want dus betrouwbare- man

moeten zoeken. Maar hun hart en heupen zeggen iets anders.

Hun witte wolf wil knuffelen om liefde, vervulling en verbinding te voelen.

Anders voelt de witte wolf/de vrouw een emotionele leegte.

Maar de zwarte wolf naast hen heeft net het toppunt van ontlading ervaren en

wil nu rusten.  

Nu je weet van waar dat verschil in behoeftes (en dus gedrag) komt, kan je er

rekening mee houden en er iets aan doen, toch?

Dus geef de volgende keer na een vrijpartij niet onmiddellijk toe aan die

zwarte wolf, maar spreek je witte wolf aan en laat hem verbinding creëren

met die van je vrouw.

Voel de warme gloed van een witte wolvenknuffel en geniet van de intieme

connectie met je vrouw! 

Hoe zit dat dan met fysieke aantrekkingskracht?  
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Maar zoals zo vaak in onze maatschappij beschouwen we ons verstand

als superieur ten opzichte van onze intuïtie. We vinden het gewoonlijk

comfortabeler om te vertrouwen op onze ratio en onze buikgevoelens te

negeren. Terwijl het verstand enkel een dienaar is van de intuïtie die we

van de natuur als goddelijk geschenk hebben meegekregen.

Daarom trouwen vrouwen soms met die ideale schoonzoon terwijl ze

stiekem van zijn stoere mannelijke vriend blijven dromen. (En het die

vriend soms ook opbiechten, in de hoop op... ja wat eigenlijk?)

Een échte vrouw wil dus een échte man die in zijn kracht staat. Want ze

weet dat zo’n man haar zal aanmoedigen en ondersteunen om volledig in

haar vrouwelijke kracht te (blijven) staan.

Helaas zijn veel mannen in slaap gesukkeld en onderdrukken ze hun

zwarte wolf al vele jaren. Ze voelen de , hun innerlijke krijger niet (meer).

Ze spelen de ideale schoonzoon en glimlachen schaapachtig telkens ze

denken dat zulks van hen verwacht wordt.  

Deze mannen hebben schrik van échte vrouwen en de kracht van

vrouwelijke emoties. Want door hun zwarte wolf te negeren verzwakken ze

ook hun witte wolf. Echte emoties en échte verbinding kunnen ze niet aan

omdat ze zich zwak voelen.

Wat een verschil met échte, energieke mannen. Mannen die in contact

staan met hun duistere kant en leven op de grens van de witte en zwarte

wolf.

Mannen die de rauwe maar pure mannelijke energie in hen elke dag vieren

en laten stromen. Je weet wel over welk type mannen ik het heb.

Waar ze ook komen vullen ze de ruimte met hun energieke aanwezigheid.

En doen de hoofden van zowel vrouwen als mannen draaien. Hun

uitstraling van kracht en energie maakt deze mannen onweerstaanbaar

aantrekkelijk.

En tegelijkertijd creëren ze diepe verbinding met mensen omdat ze hun

witte wolf durven aanspreken. Ze weten dat die niet ten koste van hun

mannelijkheid gaat. 
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Let wel, als ik het over échte mannen en hun rauwe mannelijke energie heb,

bedoel ik niet de macho’s die vanuit hun onzekerheid zichzelf steeds op de

borst staan te kloppen.

Ik heb het niet over mannen die, om zichzelf beter te voelen, een ander

(vrouw of man) naar beneden moeten halen. Niet met woorden, noch met

daden.

Ik heb het over mannen die in hun kracht staan en dus steeds handelen

vanuit liefde. Zij tillen andere mensen naar een hoger niveau om zich goed te

voelen. Ze doen zich niet stoerder, sterker of meer onverschrokken voor dan

ze in werkelijkheid zijn. Ze staan in contact met hun witte én zwarte wolf en

schamen zich voor geen van beiden.

Ze houden net zoveel van een potige rugbywedstrijd met de bijhorende

“derde helft” als van een diepgaand gesprek met een goed glas wijn. Ze

hebben vrede met de “tegenstrijdigheden” in hun leven. Die tegenstellingen

behoren tot het man-zijn.

Mannen dromen van grootste dingen en heldendaden, maar vinden vaak ook

onverklaarbaar plezier in de meest pietluttige of comateuze activiteiten. Denk

maar aan het urenlang naar een vishengel staren, kijken naar F1-wagens die

steeds weer dezelfde rondjes draaien of wielerwedstrijden van 6 uur lang...

We zijn even sterk in grootsheid dan in compleet nutteloze lamlendigheid. Als

je deze tegenstrijdigheden in je leven als lastig ervaart of er een bewijs van

wispelturigheid of gebrek aan consistentie inziet mag je daar vanaf nu mee

stoppen. Het behoort tot je kern als man.

Er is dus geen enkele reden om je daar schuldig over te voelen. Blijf dus

gerust nog even in je luie zetel liggen ☺

Als je je schuldig voelt over typisch mannelijke waarden zoals competitie- en

geldingsdrang, agressie, rebellie en leiderschap ga je dit gedrag mogelijk

afwijzen. En je houding aanpassen omdat je denkt dat je omgeving of de

maatschappij dat van je verwacht. Waardoor je in conflict komt met je zwarte

wolf en hem gaat negeren of miskennen.

Als gevolg daarvan ga je met een pak minder energie, kracht en

dynamiek door het leven stappen.
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Voor ik je vertel hoe je terug meer polariteit en dus passie in je leven en je

relatie brengt is er iets dat je moet weten over voorspel en sex.

  

Voor mannen begint het voorspel op het moment dat de kleren uitgaan.

Voor vrouwen begint het voorspel op het moment dat de kleren aangaan.

Namelijk de morgen vóór de vrijpartij.  

Dus als jij ’s avonds sex wil moet je er ’s morgens al aan beginnen. Alles wat

je in de loop van de dag doet, zegt of niet zegt beïnvloedt jouw kans op sex

’s avonds.

Hoe lost je een gebrek aan passie in je sexleven op?

Add a little bit of body text

Geen passie
zonder
polariteit

Voor ons mannen is dat onbegrijpelijk. Dat is omdat we in hokjes denken

en leven. Er is een hokje werk, een hokje huishouden, een hokje tijd met de

kinderen, een hokje sport, een hokje televisie en een hokje sex.

Wat in het éne hokje gebeurt heeft geen invloed op een ander hokje. Al die

hokjes staan los van elkaar.

Zo ziet onze mentale dag er uit:  een aaneenschakeling van afzonderlijke

activiteiten die niets met elkaar te maken hebben.

Een vrouw voelt dit helemaal anders aan. Al die hokjes lopen bij haar in

elkaar over. Haar dag bestaat uit golven die in elkaar overvloeien. Alles is

met elkaar verbonden. 
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Als jij iets verkeerd doet in het hokje huishouden heeft dat wel degelijk een

weerslag op de andere hokjes. De kans dat een minder lekkere maaltijd onze

zin in sex zoveel uren later beïnlvoed is bijzonder klein.  Maar jouw  gebrek

aan aandacht omdat je met je smartphone bezig was tijdens het eten zal

haar zin in sex wel degelijk beïnvloeden. En jij begrijpt niet waarom jullie die

avond geen sex hebben. Je staat er niet bij stil dat iets pietluttig wat in het

hokje “avondeten” gebeurt ook maar enige invloed kan hebben op het

hokje “sex”.  

Meer passie = meer (en betere) sex

Passie ontstaat dus door polariteit. Het mannelijke wordt aangetrokken door

het vrouwelijke en omgekeerd. Vanuit die aantrekkingskracht ontstaat de

goesting in sex. Als je dus meer sex wil moet je de aantrekkingskracht en dus

de polariteit verhogen. Heel wat ondernemers werken samen met hun

partner in de zaak. En voor die koppels is het levendig houden van de passie

een extra zware uitdaging.

Waarom?  Als je je vrouw overdag als klankbord of sparringpartner gebruikt,

of als je haar “moeilijke” knopen laat doorhakken zoals personeelszaken of

onderhandelingen met leveranciers, moet ze haar mannelijke energie meer

dan anders aanspreken.

Het kan dan moeilijk zijn om die knop ’s avonds terug om te draaien.

Waardoor ze in die mannelijke energie blijft hangen. En dat is op zich

uiteraard geen probleem, maar als dit elke werkdag gebeurt heeft dat zijn

invloed op jullie sexleven.

Waarmee ik niet wil zeggen dat jij geen erectie meer gaat krijgen. Mannen

zijn daar nogal makkelijk in. Maar schrik er niet van als je je vrouw niet meer

tot ongekende hoogtes krijgt...

En voor de mannen die zeggen: ik word nog altijd opgewonden van mijn

vrouw, er is dus niets aan de hand. Een erectie is niet hetzelfde als mentale

opwinding. Daar is meer voor nodig.

Het is niet omdat je een stijve krijgt dat er nog passie in je relatie is. Niets

makkelijker dan een man een stijve te laten krijgen.

Maar voor een mentale erectie is meer nodig. 
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Échte mannen berusten niet in een middelmatig sexleven. Ze weten en

voelen dat er meer is.  Ze weigeren zich neer te leggen bij die onzichtbare

muur die tussen veel koppels in de loop der jaren wordt opgetrokken. En

waarbij ieder vanuit zijn kant van de muur een poging doet om het

“leefbaar” te houden. Terwijl zowel man als vrouw heel goed weten dat er

een stevige muur tussen hen staat.

Maar geen van beiden heeft de moed er over te beginnen.  

Hoe breng je die passie terug?

Add a little bit of body text

Deze eenvoudige oefening kost niet veel tijd maar kan de manier waarop je

je vrouw bekijkt en behandelt helemaal veranderen . Tot haar grote

vreugde.

Je moet wel even moeite doen om de visualisatie met de nodige

concentratie en veel enthousiasme uit te voeren.

Denk terug aan de momenten toen je elkaar pas leerde kennen.

Wat doe je om haar voor je te winnen? Hoe verleid je haar? Denk terug aan

de energie, de passie, de creativiteit die je toen had.

De mannelijke energie die je toen naar haar “doorstraalde”.  Voel terug die

jongensachtige energie die haar aan het lachen bracht en tegelijkertijd

deed blozen. Denk terug aan de onnozelheden die je uithaalde om haar aan

het lachen te brengen. Visualiseer de impulsieve dingen die je, zot van

verliefdheid, deed zonder er al te veel bij na te denken. Voel je terug die

jonge viriele man die vastbesloten was die vrouw tot de zijne te maken.

Durf die kant van jou terug bovenhalen en je zal ook bij je vrouw een

gedaanteverwisseling vaststellen die je niet (meer) voor mogelijk hield.

Boek een lekker restaurant en een hotelkamer in een stad die voor jullie een

bijzondere betekenis heeft.  Kidnap haar op vrijdagavond. Of verras haar

midden in de week met een romantische sessie in een privé-sauna. Schrijf

een ondeugend briefje en verstop het in haar auto. Laat een bos bloemen

afleveren op haar werk.

De kans is groot dat je vrouw je gek verklaart. Negeer wat ze zegt. Wals

voorbij haar weerstand. Ze wil eigenlijk niet liever. Maar ook zij zit misschien

wat vast in haar patroon. Misschien is ook haar verbinding met haar witte

wolf wat wat ondergesneeuwd door de dagelijkse beslommeringen. 
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Maar geloof me: laat die jonge, zelfzekere, ondeugende versie van jou

enkele weken zijn ding doen en je vrouw zal volgen. 

Je zal merken dat ze zich vrouwelijker zal gedragen. Sensueler zal bewegen.

Wat vaker zal lachen. Haar gezicht zal ontspannen. Ze zal er minder

vermoeid, frisser en jonger uit gaan zien.

En dat allemaal omdat ze zich (terug) een prinses voelt die aanbeden wordt

en die in haar vrouwelijke kracht mag gaan staan. Je moet me niet geloven.

Als je weerstand voelt bij hetgeen ik je vertel is dat geen enkel probleem.

Het is tenslotte een absolute minderheid van de mannen die op dit

bewustzijnsniveau naar hun relatie kijken.

  

Maar het is nooit te laat om te starten en zelf te ervaren wat het met je

levenskwaliteit doet. Lees bovenstaande alinea vanaf “Hoe breng je die

passie dan terug” nog eens en luister naar je intuïtie. Wees eerlijk. Durf te

voelen wat er onderhuids bij je opkomt.

  

Visualiseer je wat er in jouw relatie zou kunnen gebeuren als je dit advies

zou toepassen. Geef toe, de potentiële uitkomst is het experiment meer dan

waard, niet? Of blijf je liever leven met een onzichtbare muur in het midden

van de slaapkamer? Verlangend naar het leven “dat had kunnen zijn”?  

Is een echte man dan steeds in balans? 

Het lijkt bij momenten wel onmogelijk om een leven in balans te verkrijgen.

Dat is omdat het idee dat je moet streven naar een leven in balans een

denkfout is. “Balans” is namelijk geen statisch gegeven.

  

Je leven zal nooit in perfect evenwicht zijn. Maar het komt erop aan om op

een speelse manier min of meer in evenwicht te zijn. Vergelijk het met een

koorddanser. Die is ook nooit perfect in evenwicht. Hij is altijd zoekende en

balancerend tussen links en rechts, voor en achter, hoog en laag. 
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Afgelopen zomer leerde ik in Spanje “paddle boarden”. Bij ons beter bekend

als SUP (Standing Up Paddling). Je staat op een grote surfplank en met één

grote paddle (roeispaan) beweeg je je voort.  Tegen de golven in of al surfend

op een mooie golf. 

Wat betekent dat dan in de praktijk?

Paddle boarden is een mooie metafoor voor het leven. Soms peddel je tegen

de golven in en is het zwaar. Soms zit je bovenop een prachtige golf en gaat

alles vanzelf. Maar in beide situaties is het belangrijk in balans te blijven. Door

kleine stapjes te zetten. 

Vooruit, achteruit, links, rechts... Het is een nooit eindigende oefening. Je bent

permanent in beweging op je bord terwijl je in de richting van je doel vaart.  

Net zoals in je dagelijks leven. Richting je doel gaan is een “grote” beweging.

Maar terwijl je dagelijks stappen zet in de richting van dat doel is het belangrijk

om steeds je evenwicht te bewaren. Als je enkel oog hebt voor je einddoel

zonder aandacht voor je evenwicht in het moment zelf ga je nat worden... 

Door je als een koorddanser te gedragen zal je er in slagen om het grootste

gedeelte van de tijd een gebalanceerd leven te leiden. En dan komen we

opnieuw bij mannelijke en vrouwelijke energie terecht.

Hoe bewuster je jezelf bent van de noden van je zwarte en je witte wolf, hoe

sneller je zal merken dat één van beide wolven niet voldoende aan zijn

trekken komt. En des te sneller kan je dus ingrijpen en opnieuw meer

evenwicht brengen in het vervullen van de behoeftes van beide kanten van

jezelf.

Als je dus een ganse week met het stockbeheer of met de boekhouding

bent bezig geweest is het waarschijnlijk tijd om op vrijdagavond je zwarte

wolf eens buiten te laten ☺. 
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De grootste uitdaging: genieten zonder schuldgevoel 

Of omgekeerd: als je een ganse week hebt onderhandeld op het scherp

van de snee is het in het weekend waarschijnlijk tijd om opnieuw tot jezelf

te komen. En in alle rust te verbinden met je partner en je kinderen. Zodat je

witte wolf opnieuw gevoed wordt.

Want de kans is groot dat je die tijdens de onderhandelen niet aan het

woord hebt gelaten. (Je zou dat beter wel doen, maar dat is een ander

verhaal.)

Door bewuster te leven, je grenzen te bewaken en dagelijks aandacht te

schenken aan je behoeftes wordt het gemakkelijker om in balans te blijven.

En zo bereik je veilig de overkant, je einddoel, zonder dat het ten koste van

het evenwicht in je leven gaat. 

Nu je weet waaróm het belangrijk is te luisteren naar je eigen behoeftes kan

je ze ook vervullen zónder je er schuldig over te voelen. Je weet immers

hoe cruciaal ze zijn om in balans te blijven.

Dus als je zwarte wolf een dag vrijaf wil om met de mountainbike naar de

Ardennen te trekken: doen!

Of als je witte wolf op zondagmiddag languit in de zetel wil blijven liggen

met een goed boek en een glas wijn: doen!

Mannelijke ondernemers zijn vaak enorm slecht in het doen van leuke

dingen voor zichzelf (dus zonder rechtstreeks voordeel voor hun bedrijf)

zónder er een schuldgevoel bij te hebben. Bij deze ben jij alvast verlost van

dat vervelende schuldgevoel. Je weet immers dat als het met joú goed

gaat, het ook met het bedrijf goed gaat.  

Laat je
zwarte wolf

 regelmatig los!
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Ik sprak onlangs met een jonge ondernemer van 37j die dolgraag zou

meewillen naar de Wolves & Warrior week. Maar hij vond dat hij dat niet kon

maken ten overstaan van zijn medewerkers.

Zijn 8 medewerkers zouden dan immers zijn taken moeten overnemen terwijl

hij in Spanje zich aan het amuseren was.

Ik vertelde hem dat zijn medewerkers  hem dat waarschijnlijk wel zouden

gunnen én dat ze achteraf blij zouden zijn dat hij geweest is. Want door aan

zichzelf te werken zou hij een betere ondernemer én een betere werkgever

worden.

Helaas. Het schuldgevoel bij deze jonge gemotiveerde ondernemer was

zodanig hoog dat hij het zichzelf niet kon gunnen.

Zonde. Voor hem. Maar ook voor zijn medewerkers, zijn vrouw en zijn

kinderen.

Want als het beter gaat met jou als man en ondernemer, gaat het beter met je

bedrijf, je medewerkers, je vrouw én jouw kinderen.  Dus tijd nemen voor jezelf

is geen gunst, maar een plicht ten opzichte van jezelf én je omgeving! 
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Geluk, een zoektocht zo oud als
de mensheid 
Wat is geluk? Een vraag die mij, net zoals “Moeder waarom leven wij?”

jarenlang heeft bezig gehouden. Tot ik balans en rust in mijn leven vond.

Sindsdien is geluk voor mij een reis, geen bestemming. Klinkt wat te

abstract en te zweverig? Ok, even geduld, ik verklaar me nader.

Geluk ligt voor mij in dankbaarheid in plaats van in verwachtingen.

Dankbaarheid voor de reis in plaats van verwachtingen over de

eindbestemming.  

Als je dankbaar bent voor wie je bent, wat je hebt, wat je kan en wie je in je

leven hebt is het veel eenvoudiger om in het NU te leven in plaats van in de

toekomst.  Want ik weet ondertussen wel zeker dat geluk in het NU ligt, niét

in de toekomst en al zéker niet in het verleden.  

Het begint met het besef dat geluk
 een reis is, geen bestemming.

Geluk zoeken in het verleden

Als je écht gelooft dat geluk in het verleden ligt kan ik zó raden welke jouw

overheersende emotie is. De kans is groot dat het frustratie of verdriet is.

Frustratie om hetgeen er is gebeurd, hetgeen je werd afgepakt, een

onrecht dat je werd aangedaan, etc...

Verdriet om een gevoel, situatie, eigendom of persoon die er niet meer is.

Het ligt achter je, maar je blijft er naar kijken.

Het geloof dat jouw geluk in het verleden ligt en daar op de één of andere

manier nog te vinden is, levert je behalve nutteloos energieverlies niets op.

Klinkt hard. Maar het is wel de waarheid.
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Er zijn véél mensen die hun geluk in het verleden proberen te vinden. Maar

het overgrote deel van de mensen die een leegte willen opvullen, denken

dat ze dit kunnen door hun geluk in de toekomst te zoeken. Begrijp me

niet verkeerd: er is niets mis met aan de toekomst denken, te dromen,

plannen te maken en geloven dat je vooruitgang maakt in het leven.

Maar als je gelooft dat je geluk vóór je ligt ga je veel onrust en angst voelen.

Want dat betekent dat je eerst nog iets moet hebben, doen, krijgen,

kopen... om daar te geraken. En dat creëert onrust en de angst dat het niet

gaat lukken (en dat je dus niet gelukkig gaat worden).

Die onrust komt voort uit ongeduld omdat je denkt: “Als ik nu nog enkel dít

kan bereiken, of dát kan kopen, of díe persoon kan krijgen... dàn ga ik

gelukkig zijn.” En dat is misschien wel zo. Maar je geluk zal van korte duur

zijn. Voor je het weet, begin je weer vóór je te kijken. Ah ja, je gelooft immers

dat het geluk in de toekomst ligt.  

Geluk zoeken in de toekomst

Geluk najagen
 als iets dat vóór je
 ligt was voor mij
 vaak een  valkuil

Mensen die geloven dat het geluk vóór hen ligt ervaren naast onrust en

ongeduld ook vaak angst.

Schrik om het niet te bereiken. Angst dat iemand hen voor zal zijn. De

vrees dat er iemand in de weg zal staan. 
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"De dankbaarheidsoefening is de
simpelste maar krachtigste tool voor

instant-rust die ik ken."

Probeer het maar eens: Schrijf 3 dingen op waarvoor je vandaag, NU,

dankbaar voor kan zijn. Je zal merken dat je onmiddellijk een rustig gevoel

krijgt.

Hoe komt dat? Waar dankbaarheid is, kan geen angst zijn. Het is mentaal

onmogelijk om tegelijkertijd DANKBAAR en ANGSTIG te zijn.

Test het uit de volgende keer dat je angstgevoelens ervaart voor iets dat in

de toekomst ligt.

Als je bijvoorbeeld angst ervaart omdat een grote klant nog niet de nodige

handtekening heeft gezet: wees dankbaar voor alle andere klanten waar je

nu al dagelijks het verschil voor maakt.

Wees oprecht dankbaar, sta even stil bij al die fantastische klanten die jou

hun vertrouwen schenken. Je zal merken: die vervelende gevoelens over

dat ongetekende contract verdwijnen als sneeuw voor de zon. Het

experiment meer dan waard!

Ik pas dit truukje nog wekelijks toe. Tijdens het douchen, aan de

ontbijttafel, in de wagen... Ik ben ondertussen als het ware “verslaafd”

geraakt aan dat instant rustige gevoel dat die dankbaarheidsoefening me

geeft.

Dit truukje maakt je onmiddellijk rustig!

Schrik dat het niet te bereiken, niet te kopen of niet te realiseren is.

Ook dit geloof levert je, behalve energieverlies, weinig op. En ik kan het

weten ☺ Het is een valkuil waar ik vroeger quasi permanent intrapte. En na

al die jaren overkomt het me soms nog. Gelukkig herken ik mijn denkfout

wel steeds sneller en kan ik mezelf ook vlugger herpakken.

Hoe? Door terug te komen naar het NU. Door even stil te staan en

dankbaar te zijn voor wie ik NU ben, wat ik NU kan, wat ik NU heb, wie er

NU in mijn leven is.
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Is het dan zo simpel? Onmogelijk!

Toch wel. Wat is het leven anders dan een aaneenschakeling van

gebeurtenissen en belevingen?

Als je elk van deze momenten los van elkaar ziet, als individuele

momenten die je elk hun eigen betekenis kan geven, gebeuren er een

aantal dingen in je leven:

      je zal minder snel geneigd zijn jezelf als slachtoffer van de

omstandigheden op te stellen. Je bekijkt elk moment in het NU, zonder er

kleuring aan te geven door dingen die in het verleden zijn gebeurd. Zo

maak je het jezelf makkelijker om in je kracht te blijven staan en de feiten te

zien zoals ze zijn. 

Waardoor je er objectief naar kan kijken en er een positieve betekenis kan

aan geven. (Dus niet: “Waarom overkomt mij dit nu altijd?!” roepen op het

moment dat je een ei op de grond laat vallen, of de overwegslagboom net

voor je neus naar beneden gaat of je werknemer die zich ziek meldt op een

drukke dag. Elk van die momenten staan los van elkaar.)

      je zal je vaker én langer gelukkiger voelen. Door je leven als een

aaneenschakeling van individuele momenten te bekijken creëer je

afzonderlijke blokjes.

En wat is volgens jou gemakkelijker? Ernaar te streven om in 1 blokje een

gelukkig gevoel te ervaren? Of jezelf als doelstelling opleggen een ganse

week of een ganse maand gelukkig te zijn?

Kleine geluksmomenten creëren en ervaren is veel eenvoudiger. Maar het

effect is wel hetzelfde: door elke dag gelukkig te zijn in die individuele

momenten krijg je wel een quasi constante gelukservaring aangezien al

die afzonderlijke blokjes achter elkaar komen.

      je zal je vaker én langer bevrediging en voldoening voelen. Door heel

bewust dankbaarheid te injecteren in al die momenten dat je je wat

onrustig, angstig of gefrustreerd voelt, creëer je nieuwe verbindingen in je

hersenen.

Je zal snel merken dat het een nieuw automatisme wordt om jezelf door

deze simpele “dankbaarheidstechniek” rustig en voldaan te krijgen. Pas

op, ik heb dit niet uitgevonden.
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Gelovigen die bidden en hun God danken voor elke maaltijd gebruiken

eigenlijk dezelfde truuk. Het is ook niet voor niets dat uit onderzoek blijkt

dat mensen die vaak bidden langer leven, minder stress en meer geluk

ervaren.

De artsen Alex Bunn en David Randall pluisden ruim 1200 internationale
studies en 400 artikelen in vakbladen na.
In 81 procent van de gevallen kwam naar voor dat het geloof een
positieve uitwerking op patienten had.
Bron: manna-vandaag.nl

Wil ik iedereen terug de kerk in krijgen? Nee, integendeel. Als je in jezelf,

in de kracht van Liefde en in de intrinsieke goedheid van anderen gelooft

heb je geen Ingebeelde Vriend hierboven nodig.  

Maar dat neemt niet weg dat we ons niet kunnen laten inspireren door

sommige eeuwenoude technieken die we terugvinden in het Christendom

en de Islam.

(Ik heb het over enkele van hun spirituele technieken, niet de oneindige

stroom aan regeltjes en absurde dogma’s die het geluk in de weg staan en

als enige doel het behouden van een machtspositie door angst nastreven.

Maar dat is voor in een volgend boek.)
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Je EGO als stoorzender en saboteur

Als je, zoals het merendeel van de mensen, voornamelijk vanuit je ego leeft

ga je nooit een bevredigend leven ervaren.

Het ego denkt vooral in schaarste, bedreigingen en angst. Daardoor

stuwt het ons steeds weer verder.

Zo zijn we altijd onderweg naar een nieuw doel, zonder ooit langer dan 5

minuten het gevoel te krijgen ergens “te zijn gearriveerd”. Waardoor we

quasi nooit innerlijke rust en voldoening ervaren. 

Je EGO staat waarschijnlijk in de weg

Als je voornamelijk vanuit je EGO leeft denk je dat je rust en voldoening gaat

vinden eens je de bergtop hebt bereikt. Maar op het moment dat je boven

bent, zie je dat er achter die top nog een hogere bergtop ligt. Waarna je terug

begint te stappen met de bedoeling zo snel mogelijk op die hogere top te

geraken. Want “nog even en dan ga je écht gelukkig zijn”. 

Tot je op die tweede top staat en ziet dat er nóg een hogere top achter ligt.

Voor je het weet ben je je ganse leven onderweg van top naar top. Zonder

ooit rust en voldoening te ervaren. Geniet van de reis en geniet van het

uitzicht. Of je aan de voet van de berg, in het midden of bijna aan de top bent:

het is VANDAAG dat je rust en voldoening kan ervaren of het is NOOIT. 

Je moet het ego uiteraard niet volledig negeren of wegdrukken. We

hebben allemaal wat ego nodig om dingen te realiseren. Want het ego

komt van pas om grenzen te bewaken en om grenzen te verleggen. Maar

de kunst is om het ego steeds ten dienste van je hoger doel in te zetten. 
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Zo hou je het ego onder controle. De kunst is de drive en daadkracht van
je ego te gebruiken om goede dingen te ondersteunen. Zo gaat je ego er
niet in slagen je in zijn typische valkuilen te laten trappen. Gebruik de
daadkracht van je ego om te helpen creëren en je zal wegblijven van
schaarstedenken, angst en weerstanden.  

Geven en bijdragen als ultiem middel om voldoening
te ervaren

Toen ik nog bij de B.O.B. (bewakings- en opsporingsbrigade van de

Rijkswacht) was, verdiende ik het minst van al in vergelijking met mijn

vrienden. Dankzij hun universitaire diploma’s en hun kaderjob (vaak bij

multinationals) reden ze in dure Duitse wagens en lieten ze grote huizen

bouwen op onbetaalbare bouwgrond.

Ik verbouwde mijn eerste huis, een vervallen boerderij uit 1880, volledig

zelf tijdens mijn vrije uren, weekends en vakantiedagen. Ik ging tijdens die

verbouwingen 3 jaar niet op vakantie en kocht geen nieuwe kleren. En mijn

wagen was een oude tweedehandse aangezien ik hem zelf moest betalen.  

Maar na enkele jaren bekenden vele van deze grootverdieners dat ze

jaloers op me waren. En niet alleen voor het geheimzinnige aspect van wat

ik deed of het -bij wijlen- Hollywood-gehalte van mijn avonturen.

Nee, de voornaamste reden dat ze jaloers op me waren is dat ik elke dag

het verschil maakte. Ik lééfde, en werd elke dag wakker om het verschil in

het leven van mensen te maken. Ik droeg actief én zichtbaar bij aan het

beter maken van de maatschappij.  Dat was trouwens ook toen al mijn

missie. Terwijl zij in een anoniem kantoorgebouw in kille vergaderzalen

beslissingen namen waarvan vaak enkel aandeelhouders beter werden,

was mijn rol in de maatschappij tastbaar en voelden ze de kracht van mijn

missie als ik over mijn job vertelde.  Zij kregen bonussen voor hun

prestaties, ik kreeg bedankbrieven, felicitaties van de koning en een dag

extra verlof toen ik iemand’s leven redde.

Ze zagen de passie in mijn ogen en voelden de kracht van mijn

lichaamstaal. En dan beseften ze steeds weer dat zij niet op deze manier

over hun werk konden praten.   En dat deed hen twijfelen. Op een bepaald

moment in ons leven vragen we ons allemaal wel eens af “Is dit het nu? Wat

is het nut van wat ik doe?” Mijn “corporate vrienden” hielden van hun loon

en van de voordelen, maar vonden weinig voldoening in hun job. Ze

vroegen zich af of er niets meer in het leven voor hen is weggelegd. 
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Bevind jij je momenteel op dat punt in je leven? 

Als jij je de laatste tijd steeds vaker afvraagt “waarom je doet wat je doet”,

is je doel in het leven mogelijk wat ondergesneeuwd door de dagelijkse

rompslomp.

Deze vragen kunnen je helpen om je missie in leven en werken opnieuw

aan de oppervlakte te brengen.

1. Wat heb jij meegemaakt in jouw leven, job, carrière, relatie,

organisatie… waardoor je nu een bijzonder inzicht hebt in bepaalde

aspecten van het leven?

2. Welke gebeurtenissen hebben jou gevormd?

3. Wat is er uniek aan jou en je talenten? Wat deed je al in je kindertijd?

(knutselen, tekenen, sporten, discussiëren, lezen, onderzoeken, verstandige

vragen stellen, vrienden met elkaar verbinden, electronica uit elkaar halen

om te zien hoe het werkt...)

Bij welke tijdschriften bleef je vroeger als kind hangen in de krantenwinkel

of in de supermarkt? Waar blijft je blik nu hangen als je op de luchthaven in

een kiosk staat? Naar welk soort magazines of boeken grijp je steeds terug?

Welke tv-programma’s of YouTube-filmpjes hebben een ongelooflijke

aantrekkingskracht op jou?

4. Welke successen hebben je beter gemaakt?

5. Welke tegenslagen hebben je wijzer gemaakt en ervaring gegeven?

 

6. Wat kan jij betekenen voor iemand die zich nu op de plaats bevindt

waar jij 1 – 2 jaar geleden stond?

 7. Wat kan jij betekenen voor iemand die nu staat waar jij 5 -10 jaar

geleden stond?

Denk aan carrière, werkomstandigheden, medewerkers, financiële kennis,

omgaan met klanten en leveranciers, familie, kinderen, relatie, gezondheid,

zelfontplooiing, discipline…. Welk advies kan je hem geven? Welke vragen

stel je om hem op het juiste pad te krijgen? 
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Op 3 voorwaarden:

8. Wie zou er geld voor overhebben om een uur met jou samen te zitten

en je alles te mogen vragen? En wie zou uit dit uur een ongelooflijk

voordeel ten opzichte van anderen op zijn niveau voor leven en werken

halen?

Veel mannen denken dat ze niet veel te vertellen hebben. Maar als je vanuit

je intuïtie (en niet vanuit je verstand) op bovenstaande vragen hebt

geantwoord merk je dat die beperkende overtuiging niet klopt.

Jouw verhaal, jouw accenten, jouw insteek, jouw visie…. zijn sowieso

uniek.

Het lijkt voor jou misschien vanzelfsprekend wat je allemaal kan en weet.

Maar iemand die nog niet zo ver staat in leven of werken zal maar wat blij

zijn om met jou te kunnen praten! Dat geldt trouwens ook voor jouw

klanten: wat je ook doet of zegt, zolang het in lijn is met je waarden, je

passie en je échte zelf zal alles wat je onderneemt volledig uniek en

waardevol zijn. Je hebt dus eigenlijk geen concurrenten.

Want de juiste klanten zullen je steeds vinden.

1. Het werkt alleen als je het aandurft om je échte zelf te laten zien aan de

wereld

2. Je moet bereid zijn jouw boodschap luid, duidelijk en vaak te delen met

iedereen die het wil horen.

 3. Je moet die talenten, visie en passie inzetten om het leven van jezelf en

anderen beter en rijker te maken. Want dàn gebeuren er wonderen.  

Wat maakt jou uniek?
 Wat kan jij ons, je omgeving en de

maatschappij vandaag als geschenk geven?  
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1. Leer je witte en je zwarte wolf kennen

Concrete opdrachten voor
de Business Warrior

Word je bewust van hetgeen JIJ nodig hebt in je leven om geluk, liefde en

zingeving te ervaren.

Lijst de behoeftes van jouw zwarte en witte wolf op. Ga even in alle

eerlijkheid na hoe je die behoeftes in het verleden hebt ingevuld. Noteer

hoe je hun behoeftes vaker kan vervullen op een duurzame manier.

Daarmee bedoel ik: doen wat je energie en kracht geeft zonder jezelf of

anderen schade toe te brengen. Helemaal geweldig wordt het als je een

manier vindt om én jouw behoeftes te vervullen én er tegelijkertijd anderen

mee te helpen. 

Denk bijvoorbeeld aan een dokter van Artsen Zonder Grenzen. Hij voedt

zijn zwarte wolf door op avontuur in Afrika te gaan. Zijn witte wolf wordt

gevoed door de verbinding met het team van collega’s die zich inzetten

voor dezelfde patiënten. En hij doet dit terwijl hij ondertussen de wereld

ook een betere plek maakt door medische zorg naar afgelegen gebieden te

brengen. Hoe groot is de kans dat deze dokter dagelijks geluk, liefde en

zingeving ervaart denk je?
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3. Leef in het nu

2. Breng de passie opnieuw in je relatie

Pas de dankbaarheidsoefening toe de eerstvolgende keer dat je jezelf

onrustig of angstig voelt over iets dat in de toekomst ligt.

Denk aan 3 dingen waar je oprecht dankbaar voor bent. Adem ondertussen

diep in en uit.

Denk terug aan de tijd toen je je huidige partner leerde kennen. Wat deed

je om haar/hem te verleiden?

Welke gekke, onverwachte, spontane dingen zei je, schreef je, deed je?

Doe vanaf nu minstens 3x per week tenminste 1 ding van op dit lijstje.

Geen inspiratie? Begin dan met een pikant sms-je in het midden van een

werkdag. Hou vol, ook al reageert je partner met de vraag “ben je zat?”.

Maak de sensualiteit in je vrouw opnieuw wakker! En als jij een pijnscheut

voelde toen ik het had over die muur in de slaapkamer: leer je vrouw

opnieuw kennen, creëer verbinding, stel je open en laat voelen dat ze veilig

is bij jou. Sloop die muur, aanvaard het bestaan ervan niet. Het is niet

omdat 80% van de mensen op die manier in hun relatie staan, dat jij je erbij

moet neerleggen!

Het grootste geschenk dat je je kinderen kan geven is de communicatie

met jouw partner. De manier waarop zij jullie horen en voelen

communiceren zal hun relatiebeeld voor lange tijd bepalen. Het is zelfs zo

dat ik me door het gedrag van sommige vrouwen in mijn leven vaak een

beeld kon vormen van de manier waarop haar ouders met elkaar omgingen

tijdens haar jeugd. Geef je kinderen dat cadeau!

4. Houd je ego onder controle

Probeer te herkennen wanneer je vanuit je ego spreekt en handelt. Voel het

verschil met de échte jij die spreekt en denkt. Leer om het ego te

gebruiken voor je hoger doel ipv het ego de dagdagelijkse leiding over je

leven te geven. 

http://wolvesandwarriors.com/
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Concrete opdrachten voor de Business Warrior

5. Wees niet egoïstisch: durf je licht te laten schijnen!

Beantwoord de vragen uit het vorige hoofdstuk en maak komaf met valse

bescheidenheid als excuus om het op veilig te spelen! De wereld heeft

jouw authentieke stem nodig.

Durf je licht te laten schijnen en ervaar wat het met je energieniveau doet!

Biedt, vanuit Liefde, weerwerk aan de Trumps van deze wereld.

Laat je omgeving voelen hoe krachtig de combinatie van authenticiteit,

openheid en liefde kan zijn. 

http://wolvesandwarriors.com/
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de volgende stap

De volgende stap.

Als je dit boek tot hier hebt gelezen heb je

ondertussen wel door dat ik zoveel mogelijk

mannelijke ondernemers wil helpen met het

ontdekken van de beste versie van zichzelf. Als je de

opdrachten in het vorige hoofdstuk toepast ga je al een heel eind komen.

Maar als jij tijdens het lezen gevoeld hebt dat er meer in jouw leven zit, als je

hongerig bent naar meer én als je nieuwsgierig bent hoe je leven eruitziet

als je de beste versie van jezelf ontdekt, dan is er dit:

Tijdens Wolves and Warriors gaan we met maximum 16 mannelijke

ondernemers op zoek naar wat hen drijft. Dit prikkelende traject bestaat uit

een unieke combinatie van:

1. Een voortraject van 90 dagen om je mentaal en fysiek op te warmen en te

prikkelen

2. De Warrior week in Zuid-Spanje:

     • 5 ochtenden met inspirerende workshops

     • 5 namiddagen met actie en avontuur

     • 5 avonden mannelijke kameraadschap en verbinding

 3. Het vervolgtraject met groepscoaching en de Warrior Brotherhood

adviesraad

     • 12 maanden begeleiding en groepscoaching

Voor wie?

Dit programma is voor jou als jij:

     • de beste versie van jezelf wil ontdekken

     • naar meer actie en avontuur in je leven snakt

     • meer balans, voldoening en duidelijkheid zoekt

     • jouw onuitputtelijke bron van kracht en energie dagelijks wil kunnen

aanspreken

     • voelt dat je nog een duwtje in de rug nodig hebt om te groeien als

ondernemer én als man

     • je meer contact wil met andere authentieke ondernemers. Om

geïnspireerd te geraken, maar ook om anderen te inspireren 

enkel
voor

échteWarriors

het Wolves & Warriors traject
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Jouw opdracht

 Tijdens dit unieke traject, enkel toegankelijk voor mannelijke ondernemers:

     • krijg je duidelijkheid over hoe jouw ideale leven eruit ziet, wat je écht wil

en wat er voor nodig is om het te realiseren

     • creëren we samen een krachtig plan en een duidelijke visie voor je

carrière, bedrijf, relatie en gezondheid

     • ontwikkel je jouw persoonlijke unieke missie die je elke dag vol energie

uit bed doet springen en je (opnieuw) in je kracht zet

     • maken we komaf met energie-vretende angst, twijfel en onzekerheid •

voel je de kracht van een inspirerende groep van mannen en jouw rol

daarin

     • leer je aspecten van jezelf kennen waarvan je het bestaan niet

vermoedde, waardoor je er na de Wolves & Warriors week

nog beter in zal slagen je omgeving te inspireren en

te motiveren

     • ontdek je de geheimen van authentieke

communicatie en leiderschap

Benny: “Ik was de balans kwijt tussen mezelf en mijn werk. Die balans heb ik

deze week teruggevonden. Ik weet terug waar mijn prioriteiten liggen en daar ga

ik aan werken. Deze week heeft me echt terug in mijn kracht gezet. Dat is meer

dan ik op voorhand verwacht had.”

Paul: “Ik heb mijn toekomst deze week helemaal uitgeschreven. Ik weet nu exact

wat ik wil doen en waar ik naartoe wil. En dat is het mooiste cadeau dat je kan

krijgen na zo’n week. De Wolves & Warrior week is de beste investering die ik ooit

gedaan heb.”

Wim Verhoeven: ”Iets dat elke man (of vrouw) moet gedaan hebben. Bedankt

Kurt om mijn ogen wat meer te openen. En vooral om de mensen te tonen hoe

ze hun beste zelf kunnen zijn voor hun omgeving.“

Steven: “Een waanzinnige beleving die je als ondernemer terug volledig in je

kracht zet. Een echte aanrader.”

Enkele getuigenissen van
andere Warriors:

Klik hier omje kandidaatte stellen

meer getuigenissen op de site
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O V E R  K U R T  
Ik vond het, in tegenstelling tot leeftijdsgenoten, nooit vervelend wanneer

ouders, grootouders, tantes en nonkels me te pas en te onpas lastig vielen met

de vraag “En jongen, wat ga jij later worden?” Want ik was amper 16 toen ik het

al wist: ik word teamleader bij het Speciaal Interventie Eskadron (voorheen

groep Diane, daarna S..I.E) van de Rijkswacht (nu CGSU van de Federale

Politie).

En niets of niemand zou me er van weerhouden.

Bij de Rijkswacht

Ik was daarom slechts 17 toen ik aan mijn ingangsexamens bij de Rijkswacht

begon. Na enkele intense maanden van psychologische en fysieke testen kreeg

ik net voor ik afstudeerde in het 6de middelbaar het bericht dat ik geselecteerd

was. Ik mocht in september beginnen aan mijn opleiding tot

“Keuronderofficier” (het middenkader van de Rijkswacht) aan de Koninklijke

Rijkswachtschool in Brussel.

Die zomer, amper een maand na mijn 18de verjaardag, werd ik jammer genoeg

met mijn moto ondersteboven gereden in de Luikse tunnels. Na enkele weken

ziekenhuis in Luik en Geel stond me een lange revalidatie te wachten. Dus ik

miste de start van de opleiding. Daarnaast kreeg ik te horen dat ik volledige

reeks examens opnieuw zou moeten afleggen. Een kleine ramp. Elk jaar

kwamen er maar een 25-tal plaatsen vrij voor 1100 kandidaten. Een 2de keer bij

die 25 hoogst gerangschikten gekwalificeerd worden zou geen sinecure

worden.

In afwachting van mijn revalidatie en de nieuwe selectieprocedure besloot

ik om ondertussen criminologie in Leuven te gaan studeren. Een lang verhaal

kort gemaakt: ik slaagde opnieuw in de examens en wist me in de top 10 te

rangschikken. Ik kon dus alsnog aan de 3-jarige opleiding in Brussel beginnen.

Het zouden intense jaren worden. Maar over die drie jaren in de kazerne kan ik

een afzonderlijk boek schrijven... 

Mijn verhaal
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Nu kon droomcarrière écht beginnen. Door stages, scripties en praktijkexamens

op het terrein had ik tijdens de opleiding een beter beeld van wat het werk van

de verschillende bijzondere eenheden inhield. Ik voelde dat een carrière bij de

B.O.B. (Bewakings- en Opsporingsbrigade) beter aan mijn verwachtingen zou

voldoen dan een functie bij het Speciaal Interventie Eskadron. Na de nodige

ingangstesten en een bijkomende specialisatie-opleiding kwam ik als één van de

jongste teamchefs ooit in het land bij de BOB Brussel-Asse terecht.

Het werden intense jaren met complexe onderzoeken in het zware

banditismemilieu van Brussel en Charleroi. Hold-ups op banken, overvallen op

geldtransporten, ontvoeringen, schietpartijen…

Eind jaren ’90 en begin jaren 2000 werd de Brusselse rand geteisterd door goed

georganiseerde criminele bendes die een voorliefde hadden voor Kalashnikovs,

zware Audi’s en Subaru Impreza’s en veel geweld.

Ik functioneerde dan ook quasi voor 100% op mannelijke energie: deuren

inbeuken, nachtelijke invallen, zware gangsters uit hun bed lichten, bendes

observeren en volgen, telefoons afluisteren, zware BMW’s en Audi’s “tracken”…

veel tijd en ruimte om te twijfelen of halfslachtig te werk te gaan hadden we niet.

En als teamchef stond ik permanent in het spotlicht. Ik leefde en werkte als een

alfa-mannetje.

Na de politiehervorming in 2001 fusioneerden de BOB en de Gerechtelijke Politie

in de Federale Gerechtelijke Politie. Ik kwam na een selectieprocedure bij de

Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen terecht.

In het kader van de fusie legde ik ook contacten met collega’s van de vroegere

Gerechtelijke Politie. Vooral met een hoofdinspecteur met blonde paardenstaart

en lange benen van de moordbrigade kon ik het goed vinden. 12 jaar laten

wonen we nog steeds samen…

Ik had al die jaren de tijd van mijn leven en kon me niet voorstellen ooit nog een

andere job te willen doen. Ik kon mijn eigen dreamteam samenstellen. 2 van mijn

vroegere Brusselse teamleden kwamen In Antwerpen opnieuw bij mij terecht.  

Add a little bit of body text

Over Kurt 

Bij de B.O.B.

Deuren inbeuken en telefoons afluisterent
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Add a little bit of body text

over Kurt 

Tot een ernstige blessure en de daaropvolgende rugoperatie me voor
maanden thuis hield. Terugkomen bleek moeilijker dan verwacht. Ik kon
enkel halve dagen werken en mocht enkel binnendienst doen. Door deze
situatie zag mijn rancuneuze baas zijn kans schoon om me op een zijspoor te
zetten. Mijn resultaten en de unieke kameraadschap binnen mijn team waren
hem al langer een doorn in het oog. Toen ik op mijn zwakst was rook hij zijn
kans …
Ik voelde me gekrenkt in mijn eer en diep vernederd door dit laffe manoeuvre.
Ik belandde in een burn-out. Ik was ondertussen bijna 35 en gebruikte de tijd
van mijn ziekteverlof om terug én vooruit te blikken.

Na enkele maanden sijpelde langzaam maar zeker het besef binnen dat ik iets
anders wou doen in mijn leven. Er was iets gebroken tussen mij en mijn
droomjob. Het ondenkbare werd realiteit. Het was over.

Aan de kant gezet

Add a little bit of body text
Zelfonderzoek en coaching

Het werd door zelfonderzoek en coaching al snel duidelijk dat ik mijn lot en

werkomstandigheden nooit nog van iemand anders ging laten afhangen. Ik

ging m.a.w. nooit nog voor een baas werken. En instinctief voelde ik dat ik wat

meer van mijn vrouwelijke energie (zoals creativiteit) in mijn nieuwe job wou

gebruiken. Na +15 jaar van quasi uitsluitend mannelijke energie was ik op

zoek naar wat meer innerlijke balans.

Na wat zelfstudie en heel wat nachten experimenteren achter de PC kreeg ik

de smaak te pakken: in het creëren van websites kon ik mijn creatieve ei kwijt.

In eerste instantie nog gratis voor bevriende zelfstandigen, maar al snel

verkocht ik mijn eerste websites. Die eerste betalingen zien binnenkomen was

een geweldige ervaring. Mijn nieuwe carrière begon vorm te krijgen.

Gaandeweg specialiseerde ik me meer en meer in communicatie en

marketing, 2 aspecten van ondernemen waar ik blijkbaar van nature uit wat

talent voor heb. Het technische aspect liet ik later met veel plezier aan mijn

eerste werknemers over. 

http://wolvesandwarriors.com/
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Add a little bit of body text

over Kurt 

Mijn nieuwe carrière nam dan wel een vliegende start, er waren wel een

aantal punten die nieuw voor me waren en die wat moeilijker gingen. Zo

moest ik bijvoorbeeld heel empathisch zijn, goed luisteren naar wat klanten

nu écht wilden en nodig hadden. Een gesprek met een klant verloopt toch

nét iets anders dan de ondervraging van een crimineel… Ik moest langs de

ene kant veel meer dan vroeger beroep doen op mijn vrouwelijke energie en

had langs de andere kant mijn mannelijke energie “begraven” tijdens en na

de burn-out.

Een tweede punt was het isolement: ik had een netwerk van honderden

mensen in binnen- en buitenland. Maar zij behoorden allemaal tot één of

andere veiligheidsdienst: DEA (US), FBI, Police Judiciaire (F), Nationale

Recherche (Nl), BKA (D), douane etc… Dus als zelfstandige begon ik terug van

nul. Zonder ook maar één iemand in mijn netwerk.

Behalve met klanten had ik in het begin daarom weinig contact met andere

ondernemers. Ik kende er geen. Ik ging wel vaak naar netwerkevenementen,

maar op mijn bureau werkte ik steeds alleen. Een groot verschil met vroeger:

daar werkten we steeds in kleine en grote teams. Problemen werden samen

opgelost. 

Een klant is geen crimineel

Steeds minder en minder energie

Omdat ik veel meer dan vroeger beroep deed op mijn “vrouwelijke” energie

en mijn mannelijke energie doelbewust naar de achtergrond verdrong (ik

vond dat ik die stoere BOB’er niet kon gebruiken in mijn nieuwe carrière –het

had me tenslotte naar een burn-out geleid- voelde ik mijn natuurlijke kracht

en energie afnemen.

Ik wist evenwel niet wat de oorzaak was. Zo zelfbewust leefde ik toen nog

niet.
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over Kurt 

Ik stelde wel vast dat ik mezelf steeds vaker moest oppeppen en motiveren,

daar waar dit vroeger vanzelf gebeurde: vanuit mijn innerlijke kracht, maar

ook door te werken in een stoere mannenwereld.

Ik kwam uit een omgeving waar weinig plaats is voor twijfels of

onduidelijkheid: Als je beslist een deur in te stampen, moet je die eerste trap

met 100% overtuiging en alle kracht die je in je hebt geven.

Als je beslist een wagen klem te rijden, ga je –eens de beslissing om in actie

te komen genomen is– dóór tot die wagen stilstaat en alle inzittenden

gehandboeid op de grond liggen.

Je begrijpt wel wat ik bedoel.

Ik voelde dus dat er iets uit balans was en ging op zoek naar de oorzaken én

de oplossing.

Daadkracht? Ja!
Grenzen bewaken? Nee!

En dat er iets moest veranderen, werd steeds duidelijker. Ik had ondertussen

nog een 2de  en 3de bedrijf opgericht (aan daadkracht ontbrak het me

gelukkig nog steeds niet) en had ondertussen 6 medewerkers in dienst. 

Ik stelde vast dat sommige klanten, leveranciers of medewerkers op de één of

andere manier er steeds opnieuw weer in slaagden om dingen van me

gedaan te krijgen die ik eigenlijk niet wou.

Het werd pijnlijk duidelijk dat ik een gigantisch probleem had met het stellen

én bewaken van mijn grenzen. Iets wat nieuw voor me was. Als ik vroeger riep

“Handen omhoog!” was dat namelijk niet onderhandelbaar.

Wanneer we een inval deden en niemand het pand mocht verlaten dan

gebeurde dat ook niet. Zij die het wel probeerden hadden daar snel spijt van.

Maar om de een of andere reden lukte dat dus niet bij klanten, leveranciers of

medewerkers.   
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over Kurt 

Ik begon meer en meer te lezen over vrouwelijke en mannelijke energie. En

hoe beide in elke man aanwezig zijn.

Mannen gebruiken hun vrouwelijke energie als ze creatief zijn, als ze

begrijpend luisteren, als ze empathisch zijn.

Ze spreken hun mannelijke energie aan als ze doelen stellen, hun missie in

de wereld zetten, als ze grenzen stellen en ze uitgedaagd worden om ze te

bewaken.

Het werd me hoe langer hoe duidelijker dat ik als BOB’er te weinig aandacht

had gehad voor die vrouwelijke energie. Deels ook als overlevingsstrategie in

een zwaar milieu. En daarna had ik in mijn nieuwe carrière als startende

ondernemer te weinig aandacht voor die mannelijke energie. Ik dacht

verkeerdelijk dat dat niet samengaat met klantvriendelijkheid of met een

status als sympathieke werkgever.

Het inzicht dat ik om opnieuw in balans te geraken het evenwicht tussen

mannelijke en vrouwelijke energie moest herstellen veranderde alles.

Het was de start van een nieuw en opwindend leven. 

Een nieuw concept:
mannelijke en vrouwelijke energie

Eens ik kennismaakte met de kracht van persoonlijke ontwikkeling

investeerde ik over de jaren heen meer dan €40.000 in opleidingen,

seminaries, boeken en coaching.

In begin schreef ik me zelfs in voor een seminarie zonder dat ik het

inschrijvingsgeld op dat moment op mijn rekening had staan. Ik vertrouwde

erop dat ik het geld wel zou hebben tegen het moment van betaling. 

Een onuitputtelijke bron van
kracht, motivatie en energie
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over Kurt 

Ik ben altijd een spons geweest op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Uit al die vergaarde kennis en informatie distilleerde ik mijn eigen systeem en

structuren. Die inzichten en systemen ging ik eerst in mijn eigen leven

toepassen. Daarna ging ik ze ook bij cliënten gebruiken, tot mijn grote

bevrediging met geweldige resultaten.

Met vallen en opstaan ontdekte ik waar mijn onuitputtelijke bron van

kracht, motivatie en energie zich bevindt. Ik leerde hoe ik dicht bij mijn

eigen kracht kan blijven. Ik geraakte opnieuw in balans. Leerde de kracht van

authenticiteit kennen.

Het resultaat daarvan is dat ik nu heel goed aanvoel bij andere mannen waar

hun kracht en hun missie ligt, ook al zien ze dit zelf niet.

Deze innerlijke kracht naar buiten brengen bij mijn cliënten en die bron van

kracht en energie vertalen naar hun de beste versie van zichzelf is wat

mij telkens weer drijft om voluit te gaan als coach voor mannen.

Omdat ik weet dat het “onmogelijke” mogelijk wordt als mannen in hun

oerkracht gaan staan.

En omdat ik dat al bij zoveel mannen heb zien gebeuren is waarom ik zo

ongelooflijk enthousiast ben over het Wolves & Warriors traject.

Ik wil zoveel mogelijk mannelijke ondernemers helpen met het blootleggen

van de beste versie van zichzelf en het ontdekken van hun persoonlijke bron

van kracht, motivatie en energie.

Wil je nog meer details over mijn persoonlijke reis als Warrior weten? Ik vertel

ze je graag rond het kampvuur tijdens de Wolves and Warrior week.

En de 15 andere Warriors kijken samen met mij uit naar jouw verhaal!  

Nu is het aan jou!

Stel je kandidaat
klik: wolvesandwarriors.com

If not today then when?
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