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Wolf Peppmeier is hoofdredac-
teur van het kappersvakblad Top 
Hair Benelux en geeft workshops 
en lezingen op het gebied van 
zelfvertrouwen, uitstraling en 
balans. 

Sommige mensen hebben uitstraling. Maar waarom 
heeft niet iedereen dat? Wat is die geheime x-factor? 
Volgens Wolf Peppmeier kan iedereen het hebben 
en is charisma voor ons allemaal weggelegd. Het 
is een volledige balans tussen innerlijke wijsheid, 
stabiliteit en uiterlijke schoonheid. Uitstraling is dat-
gene wat jij voor de ander uitstraalt. Het heeft te 
maken met zelfverzekerdheid en innerlijke kracht. 
Mooi is discutabel. Uitstraling heeft niets te maken 
met knap zijn volgens een modebeeld. Het heeft al-
les te maken met volledig in balans zijn. Je zult zien 
dat het leven met uitstraling vele malen makkelijker 
is dan zonder. In Uitstraling worden de ingrediënten 
aangereikt van de x-factor, charisma of uitstraling en 
je zult ontdekken dat je dit volledig kunt veranderen. 
Naast innerlijke balans wordt in dit boek gesproken 
over kleding, make-up, voeding en gezondheid. 
Maar bovenal krijg je instrumenten en praktische 
tips om helemaal in balans te komen en datgene uit 
te stralen wat jij wilt uitstralen. Word directeur van je 
eigen Ik BV. Straal uit wie jij werkelijk bent!
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Wat Is Uitstraling?

Je kent waarschijnlijk mensen die door hun uitstraling en zelfver-
trouwen veel succes hebben. Het lijkt wel of deze mensen gewoon 
meer geluk hebben en alsof alles bij hen vanzelf gaat. Dat wat op 
meer geluk lijkt komt gewoon omdat ze alles makkelijker doen. 
En ze doen alles makkelijker omdat ze doen wat ze graag doen. 
En ze doen het graag, omdat ze – bewust of onbewust – hun kwa-
liteiten en talenten gebruiken. Het blijkt dat vooral emotionele 
waarden een rol spelen bij het ontwikkelen van je x-factor. Alleen 
met kennis kom je er dus niet. Hoe veel je ook weet, hoe goed je 
ook bent, zonder die uitstraling, zonder die x-factor is het leven 
veel moeilijker.
Wat is het geheim van mensen die de x-factor hebben? Hun woor-
den vertellen hetzelfde als hun lichaamstaal. Ze laten vanbuiten 
zien wie ze vanbinnen zijn. Ze zijn zelfbewust, vrolijk en voelen 
zich goed in hun vel. Op den duur kunnen mensen met uitstra-
ling ook charisma ontwikkelen.
Aan de andere kant zijn er mensen met zo’n saaie uitstraling dat je 
depressief wordt als je in hun buurt komt. Ze hebben nergens zin 
in en je kunt ze nergens enthousiast voor maken, omdat ze bijna 
niets leuk vinden. Ze vervelen zich met zichzelf. Ze hebben geen 
hobby’s, gaan zelden weg, hebben weinig vrienden en vinden veel 
dingen gek, belachelijk of onnodig. Als je ze ergens mee naartoe 
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wilt nemen, hebben ze er meestal geen zin in. De uitspraak ‘daar 
heb ik geen zin in’ schijnt zelfs hun levensmotto te zijn. Zij zullen 
ook nooit begrijpen waarom jij met uitstraling bezig bent. Om 
frustraties te voorkomen en energie te besparen, kun je het ook 
maar beter niet proberen uit te leggen.
Deze mensen krijg je moeilijk uit hun stoel (wat ook niet jouw 
taak is). Maar als je iets hiervan in jezelf herkent, en je wilt je 
situatie veranderen, zoek dan net zolang totdat je iets vindt waar-
van je helemaal weg bent. Passie laat mensen (uit)stralen. Ben 
je enthousiast over iets wat je helemaal te gek vindt, dan krijg 
je daardoor iets daadkrachtigs over je. Er gaat een nieuw lampje 
branden bij je uitstraling.

Imagebuilding begint bij kleinigheden. Wie met een reclamebalpen 
belangrijke aantekeningen maakt of goedkope wegwerpaanstekers 
gebruikt, heeft geen individuele smaak.

Oefening

Wie heeft het?

Omdat dit een werkboek is, wil ik je vragen om de eerste oefening te 

doen. Maak alle oefeningen uit dit boek bij voorkeur schriftelijk met je 

mooie pen in je prachtige opschrijfboekje of direct in dit boek.

Schrijf de naam van een persoon op die je niet persoonlijk kent, maar 

waarvan je vindt dat hij of zij charme en uitstraling heeft of zelf charisma-

tisch is. Kies iemand uit die je van tv, fi lm of uit tijdschriften kent.

Naam: …………………………………………

Schrijf op wat voor jou persoonlijk een prettige uitstraling is. Wat maakt 

deze persoon voor gebaren? Snelle of eerder rustige gebaren? Hoe kijkt 

deze persoon mensen aan? Hoe is deze persoon aan de buitenkant? Denk 

aan kleding, houding, stemgebruik (hoog of laag). Is deze persoon kalm 

of gejaagd? Motiverend en inspirerend? Welk gevoel geeft deze persoon 

je? Bijvoorbeeld het gevoel van zekerheid, rust enzovoort.

Schrijf nu de naam van een persoon op die je wél persoonlijk kent en van 

wie je vindt dat hij of zij een prettige uitstraling heeft of zelf charismatisch 

is. Kies iemand uit je familie, kennissenkring of werkomgeving.

Naam: …………………………………………

Haal ook deze persoon voor je geest en probeer te achterhalen waarom 

en waardoor deze persoon uitstraling heeft, charmant of zelf charisma-

tisch is. Kijk zoals bij de onbekende persoon ook naar het uiterlijk. Stelt 

deze persoon veel of weinig vragen (belangstellend)? Ruikt hij of zij lek-

ker? Hoe is zijn of haar houding? Hangende schouders of eerder rechtop? 

Hoe spreekt deze persoon: snel en met een hoge stem of eerder rustig en 

laag? Is een gesprek met hem of haar motiverend en inspirerend? Hoe 

kijkt hij of zij tegen problemen aan? Angstig, moedeloos of opgewonden? 

Of rustig en zelfverzekerd? Wat geeft deze persoon jou persoonlijk voor 

een gevoel? Is hij of zij rationeel intelligent of emotioneel intelligent? 

Kijk ook naar integriteit en empathie. Wat heeft deze persoon voor een 

opleiding?

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die 
hun nek durven uitsteken.

De zin van deze oefening is dat je opmerkzaam wordt voor gevoe-
lens die andere mensen jou geven. Waarschijnlijk zijn het minder 
rationele, maar meer emotionele redenen waarom je iemand sym-
pathiek vindt. Je merkt ook dat je uitstraling voelt bij mensen die 
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je niet persoonlijk kent. Bij mensen die naar jouw mening uitstra-
ling hebben, ben je waarschijnlijk op je gemak. Ofschoon ze geen 
hoge opleiding hoeven te hebben, komen ze ‘levenswijs’ over. Ze 
hebben doorgaans een luisterend oor.
Waarom vind je de ene politicus leuker dan de ander? Is het alleen 
maar door de woorden die ze spreken? Of is het ook de manier 
waarop ze iets zeggen en of ze iets uitstralen? Ben je echt blij met 
een politicus die wel veel weet, maar zo saai is als een baksteen? 
Is zoiets als charme niet ontzettend belangrijk? Heb je je ooit af-
gevraagd welke opleiding je lievelingsacteur, -zanger of -schrijver 
heeft?
Kijk ook naar het verschil tussen charmant zijn, echt uitstraling 
hebben of zelfs charismatisch zijn. Charisma is de hoogste vorm 
van de x-factor. Mensen met charisma hebben een balans gevon-
den tussen de rationele en de emotionele intelligentie.

GELUK EN SUCCES

Uiteindelijk gaat het om geluk. En gelukkig zijn we wanneer we 
succesvol zijn. Mensen die hun kwaliteiten gebruiken en zichzelf 
durven te zijn, ontwikkelen de x-factor en hebben vervolgens suc-
ces. Overigens, succes is niet automatisch aan geld gerelateerd. 
Ook al lijkt het daar tegenwoordig niet op, er zijn meer te berei-
ken doelen op deze planeet dan alleen maar geld verdienen. Geld 
op zich kan geen doel zijn en zeker niet de zingever van dit leven. 
Maar vaak komt fi nanciële zekerheid naar ons toe als we doen 
waarvoor we geschikt zijn.

Vraag je niet af wat de toekomst je brengt maar denk erover na 
wat jezelf kunt doen voor je toekomst.

Ik denk niet dat we passief moeten wachten op wat het ‘universum’ 
voor ons in petto heeft. Dat is leven volgens het (nood)lotprincipe. 
Mensen met uitstraling zijn zelf in actie gekomen om hun geluk 

een handje te helpen. Geluk en succes zijn subjectieve belevingen. 
De één wil bijvoorbeeld geld verdienen om zich met leuke dingen 
te omgeven en een ander vindt intellectuele groei het belangrijkst. 
Wie vindt dat geld de ultieme zin van het leven is, zal er waar-
schijnlijk zijn hele leven achteraanhollen, zonder echt gelukkig 
te zijn met zijn geld. Sommige mensen zijn gelukkig, wanneer 
ze zich in hun werk kunnen ontwikkelen en anderen voelen zich 
het best met een aantal kinderen thuis. De één vindt spannende 
seks belangrijk, iemand anders is gelukkig omdat hij de grootste 
postzegelverzameling bij elkaar heeft gespaard en weer iemand 
anders omdat hij belangeloos voor een ziekenhuis in Afrika mag 
werken.
Wie ergens een diepere zin in ziet en passie voor iets ontwikkelt 
is niet alleen gelukkiger, maar krijgt daardoor een prettige uit-
straling. Geld verdienen kan dan een gevolg zijn van je integere 
daden. Beleving van geluk is dus relatief, zoals alles in de wereld, 
zelf de waarheid.
Hoewel we allemaal iets anders kunnen verstaan onder gelukkig 
zijn en succes hebben, is er een aantal voorwaarden dat geluk en 
succes in de hand werkt:
• Doelen hebben
• Je kwaliteiten gebruiken
• Zelfbewust naar jezelf kunnen kijken
• Onafhankelijk zijn en zelfberaden te werk gaan 
• Je emoties in de hand hebben (emotionele intelligentie)
• Je geen slachtoffer voelen
• Oplossingen vinden vanuit gelatenheid

Het schijnt een universele wet te zijn dat je, wanneer je bezig bent 
met het verwezenlijken van je wensen, mensen ontmoet die je op 
je weg naar je geluk steeds een stapje verder brengen.

Het leven is te kort om je ongelukkig te voelen.
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Er zijn factoren die meespelen in jouw persoonlijke beleving van 
geluk en succes: je genen, je opvoeding en de cultuur en tradi-
tie waarin je bent grootgebracht. Deze omstandigheden hebben 
invloed op hoe je een en ander beoordeelt. Voor een moslim is 
geluk iets anders dan voor een christen. Het zou bijvoorbeeld ook 
best kunnen dat sommige mensen veel gelukkiger zijn als ze niet 
(meer) trouwen. Toch trouwen ze ook na een scheiding maar weer 
omdat het al ongeveer tweeduizend jaar een gewoonte is om te 
trouwen.
Een obstakel is dus dat je niet doet wat je zou willen doen om ge-
lukkig te zijn. Ik ken iemand die het liefst permanent in een cam-
per zou willen leven in plaats van in een groot huis. Hij vertelde 
mij dat hij deze wens al zijn hele leven heeft. Maar hij durft zijn 
huis niet te verkopen, omdat hij rekening houdt met zijn partner 
en de mening van zijn omgeving, zoals familie, vrienden en ken-
nissen. Sterker nog, hij durft amper over zijn wens spreken, omdat 
je zoiets als in een camper leven gewoon niet doet. Doordat hij 
rekening houdt met een aantal externe factoren is dat waardoor 
hij gelukkig zou kunnen worden, voor hem onbereikbaar.
Ik ken ook iemand die graag een jaar lang met een rugzak door 
de wereld zou willen trekken. Hij doet het niet, omdat hij dan 
een jaar geen geld verdient. Dat vindt hij zelf niet erg, maar zijn 
omgeving heeft er wel problemen mee.
De vraag is of succesvol en gelukkig zijn een eigen keuze is of dat 
het je overkomt? Je zou het zo kunnen zeggen: hoe de wind waait 
kun je niet beïnvloeden, maar hoe je vervolgens je zeilen zet be-
paal je helemaal zelf. Wat je met behulp van dit boek kunt doen 
is kijken uit welke hoek de wind bij jou komt. Vervolgens kijk je 
in je rugzak wat je allemaal mee hebt gekregen bij je geboorte aan 
bijvoorbeeld talenten en kwaliteiten. Als je nu ook nog weet waar 
je heen wilt om gelukkig te zijn, kun je de koers bepalen en de 
zeilen zetten. Als je niet weet waar je heen wilt, waait elke wind 
verkeerd. Dan heb je de kans dat je óf nergens aankomt óf toeval-

lig ergens terechtkomt waar je niet heen wilde. Wanneer je echt 
op weg bent naar je (levens)doelen, ben je gelukkig en gaat bij je 
uitstraling een nieuw lampje branden.

Een groot obstakel zou kunnen zijn dat we niet beginnen met 
wat we willen doen. Wij nemen de tijd en ooit zullen we vast wel 
beginnen. Als je bedenkt hoe oud het universum is, dan is je leven 
pijnlijk kort. Je hebt dus veel minder tijd dan je beseft. Misschien 
geloof je in reïncarnatie en denk je dat je de volgende keer ook 
nog in actie kunt komen om het leven naar je hand te zetten. 
Daar is niets mis mee, maar niemand geeft je de garantie voor een 
volgende keer. Stel dat je maar één keer leeft? Dan is het zonde 
om je tijd te verdoen en je leven van allerhande toevalligheden te 
laten afhangen. Je zou dus kunnen beslissen nu al zoveel mogelijk 
te doen wat je leuk vindt.
Misschien kom je niet in actie omdat je ervan overtuigd bent dat 
‘het universum’ je op de een of andere manier zal helpen. Maar er 
kan alleen maar iets veranderen als je ‘het universum’ de mogelijk-
heid geeft, en dit betekent dat je zelf actief moet zijn. Als je op de 
bank blijft zitten heeft zelfs het toeval geen enkele kans.

Bij sommige mensen komt het vermogen te spreken voort uit het 
onvermogen te luisteren.

INTROVERT – EXTRAVERT

Extraverte mensen lijken op het eerste gezicht meer succes te heb-
ben dan ingetogen mensen, omdat ze betere communicatieve 
vaardigheden hebben en rechtstreeks op hun doelen afgaan. In-
troverte mensen kunnen soms een arrogante uitstraling hebben, 
terwijl ze helemaal niet arrogant zijn. Dat is heel hinderlijk, om-
dat je nooit een tweede kans voor een eerste indruk krijgt. Door 
op je lichaamstaal te letten kun je dat voorkomen.
Het is niet de bedoeling om ieder introvert persoon extravert te 
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maken. De één is net zo waardevol als de andere. Maar het zou 
best kunnen dat je teruggetrokkenheid te maken heeft met ver-
legenheid. Daardoor word je minder zelfbewust en treed je naar 
de achtergrond. En om alle problemen uit de weg te gaan, doe je 
aan cocooning.
Ik ken mensen die hun huis niet uitkomen omdat ze weinig zelf-
vertrouwen hebben. Ze voelen zich buiten hun huis en in gezel-
schap onprettig. Sommigen van hen denken dat ze niets waard 
zijn en dat anderen dat kunnen zien. En inderdaad, als je dat 
denkt, straal je dat ook uit en andere mensen ontvangen deze 
signalen. Door je lichaamstaal vertel je anderen precies wat je over 
jezelf denkt. Jammer in dit geval! Stel dat je zelfbewuster zou kun-
nen worden door meer bij jezelf te komen. Als je zelfvertrouwen 
uitstraalt zal de wereld anders op je reageren.
Misschien ben je introvert en verlegen en heb je weinig zelfver-
trouwen waardoor je al heel lang aan cocooning doet. Je trekt je 
in je eigen veilige huis terug en je hebt nergens meer last van. Dat 
is een manier om je probleem op te lossen. Maar zou het niet veel 
leuker zijn om zelf te bepalen wanneer je je terug wilt trekken en 
wanneer je onder de mensen wilt zijn? Als je je dan terugtrekt 
wil je dat ook echt, en is het geen vermijdingsgedrag omdat je 
onzeker bent.
Zou je het leuk vinden dat je alleen naar een restaurant of kroeg 
durft te gaan en op feestjes met iedereen spreekt met wie jij dat 
wilt en wanneer je dat wilt? Stel je voor dat je kunt genieten wan-
neer mensen naar je kijken.
Er zijn ook extraverte personen die op feesten alleen maar de ‘pau-
zeclown’ spelen en niemand anders aan het woord laten. Het zou 
kunnen dat ze dit doen uit onzekerheid. ‘Als ik maar veel en hard 
genoeg praat, zullen ze niet doorhebben dat ik verlegen ben of 
weinig te vertellen heb.’ Het gaat erom een balans te bereiken.
Sommige extraverte personen moeten heel veel mensen om zich 
heen hebben. Ze kunnen moeilijk alleen zijn. Deze mensen zijn 

vaak bang om met zichzelf geconfronteerd te worden. Ze gaan 
maar door om niet over zichzelf na te hoeven denken. Ook dit 
gedrag zou een vorm van onzekerheid kunnen zijn.

Er verandert niets in je leven, behalve wanneer je zelf verandert.

GEDACHTEN VERANDEREN

Willen we onze uitstraling veranderen, dan zullen we eerst onze 
gedachten moeten veranderen. Een frisse en positieve grondhou-
ding is dus een vereiste. Wij kennen allemaal mensen die op alles 
negatief reageren. Ze zien overal problemen, ook daar waar ze niet 
zijn. Ze zijn gauw gekwetst en voelen zich slachtoffer. Ze maken 
van elke mug een olifant. Deze mensen duwen hun hele leven 
olifanten.
Een leven zonder obstakels bestaat niet. Er zullen altijd gebeur-
tenissen zijn die je niet prettig vindt. Niet de gebeurtenis zelf is 
belangrijk, maar je gedachten hierover en hoe je erop reageert. 
Wat telt is dan ook niet het aantal keren dat je struikelt, maar hoe 
vaak je weer opstaat. De manier waarop jij je zeilen zet bepaalt 
voor een groot deel je x-factor.
Houd er rekening mee dat niet iedereen blij is wanneer jij je hoofd 
boven het maaiveld uitsteekt. Gebruik je emotie op een slimme 
manier. Ga niet schoppen of in een slachtofferrol zitten en blijf 
integer tegenover deze mensen.
Wij krijgen uitstraling wanneer we gelukkig zijn. Maar zolang wij 
blijven denken dat anderen schuld hebben aan het feit of wij wel 
of niet gelukkig zijn, blijft ons geluk inderdaad afhankelijk van 
anderen. Dit zou betekenen dat ook onze uitstraling afhankelijk 
is van anderen. Op het moment dat we accepteren dat ons geluk 
door onszelf beïnvloed kan worden, zijn we minder afhankelijk 
van situaties en andere mensen. Wij nemen zelf actief het heft in 
handen. Vanaf dat moment zullen we zeker uitstraling krijgen.
Veel mensen plannen hun vakanties beter dan hun leven. Ze den-
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ken dat hun leven een soort noodlot is dat je maar moet dragen. 
Maar dat is niet zo. Je bepaalt zelf welk beroep je kiest, je bepaalt 
zelf hoelang je ergens werkt, je bepaalt zelf met wie je trouwt, je 
bepaalt zelf hoelang je last hebt van de opvoeding van je ouders. Je 
bepaalt zelf wanneer je stopt met roken. Je bepaalt zelf wanneer je 
begint met sporten. Je bepaalt zelf wie jouw vrienden zijn.
Zo kunnen we eindeloos doorgaan. Natuurlijk zijn er situaties die 
we niet zelf kunnen bepalen. Precies daar waar we niets kunnen 
veranderen, gaan we het keer op keer proberen. En omdat het 
natuurlijk niet lukt, kunnen we zeggen: ‘Zie je wel, je kunt niets 
doen omdat we afhankelijk zijn van het lot.’ Maar je zult zien 
dat er voldoende overblijft waar we wél invloed op uit kunnen 
oefenen.

Ik wens je de moed om dingen te veranderen die je kunt 
veranderen en het vermogen om dingen te accepteren die je niet 
kunt veranderen. En de wijsheid om het verschil te herkennen.

Vaak voelen we ons aangevallen. Daar ga je dan tegen in en je 
verdedigt je. Slachtoffer zijn en je steeds maar moeten verdedigen 
is slecht voor de uitstraling. Probeer je mening duidelijk te ma-
ken zonder boos te worden op mensen die anders denken dan jij. 
Iedereen, niet alleen jij, heeft het recht op een eigen kijk op het 
leven en de dingen die gebeuren. Op het moment dat je je niet 
meer kwaad maakt over het feit dat andere mensen anders zijn 
en denken, en je jezelf minder slachtoffer voelt en ermee stopt je 
permanent te verdedigen, zul je rustiger en wijzer overkomen. Je 
uitstraling gaat meteen met een hele sprong omhoog.

JE BENT GEKWETST

Je laat je te veel kwetsen en daarvan raak je in de war. Als je ge-
kwetst bent raak je gefrustreerd. Dat kost energie. Vervolgens ga 
je verzinnen hoe je erop wilt reageren. Dat kost je weer veel ener-

gie. Vervolgens gaat de ander daar weer op reageren. Dat frus-
treert je opnieuw. Vervolgens ga jij weer op de reactie van de ander 
reageren. Dat hele proces kost je steeds weer energie. Energie die 
je beter voor andere dingen, namelijk voor jezelf, kunt gebrui-
ken. Als je even bij dat heen-en-weer-proces stilstaat is het nog 
komisch ook. Misschien denk je: als ik maar op de juiste manier 
terugschiet, zullen ze me niet meer kwetsen. Dat zal niet gebeu-
ren. Of je wacht op het moment dat mensen elkaar niet meer 
kwetsen. Dan heb je aan een mensenleven niet genoeg, want dat 
zal nooit gebeuren. Kwetsen is trouwens ook relatief. Iemand doet 
iets wat misschien niet eens kwetsend bedoeld is, maar iemand 
anders voelt het wel zo.
Met andere woorden: je kunt ook hier niet wachten tot het univer-
sum jouw problemen oplost. Alles begint bij jezelf. Als het jouw 
probleem is dat je je op de een of andere manier gekwetst voelt, 
zul jij en niemand anders dit probleem moeten aanpakken. Het 
zal altijd blijven voorkomen dat mensen je kwetsen. Maar je zou 
ervoor kunnen kiezen dat het je niet meer raakt. Dat tijdstip be-
paal je zelf. Maar één ding is zeker: als je je niet meer laat kwetsen, 
houd je veel tijd en energie over die je in jezelf kunt investeren.
Stel, je reageert met boosheid op iets of iemand die je in jouw 
beleving gekrenkt heeft. Elke keer dat je eraan terugdenkt, ben je 
opnieuw gefrustreerd en kost het je weer tijd en energie. Waarom 
investeer je deze energie niet in jezelf? De ander weet niet eens dat 
hij in jouw gedachten zo veel aandacht krijgt. Wie heeft er nou 
een voordeel van? Jij? Die ander? Je investeert tijd en energie in 
iets wat absoluut niemand ook maar enig voordeel brengt.
Wanneer mensen ons kwetsen, doen ze dat over het algemeen 
niet met opzet. Er is niemand die zegt: ‘De zin van mijn leven is 
iedereen kwetsen en alles lekker verknallen.’ Vaak hebben ze er ge-
woonweg niet over nagedacht dat ze anderen kwetsen. Of vanuit 
hun optiek is het niet eens kwetsend bedoeld.
Jammer van de tijd en de energie die je erin steekt om boos op 
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mensen te zijn die je zogenaamd hebben gekwetst. Elke keer dat je 
erover nadenkt, of nog erger, dat je het aan iemand vertelt, kwets 
je jezelf weer opnieuw. Misschien wil je graag slachtoffer zijn en 
ben je er daarom zo intensief mee bezig? Slachtoffer spelen is ook 
een manier om aandacht te krijgen. Maar daarmee ontwikkelen 
wij niet de x-factor.

KLEUR BEKENNEN

Bij het ontwikkelen van je x-factor gaat het erom dat we een 
duidelijker ‘smoel’ krijgen. Als je geen kleur hebt, zullen andere 
mensen neutraal tegenover je staan en je in elk geval niet onaardig 
vinden. Hoe duidelijker je kleur, hoe vaker er mensen zijn die 
deze kleur leuk vinden, óf juist niet. Er zijn ook mensen die alleen 
zwart-wit kunnen denken: als je mijn vriend niet bent, dan ben 
je mijn vijand. Je moet voor jezelf bepalen hoe belangrijk je deze 
mensen vindt en of je met hen wilt omgaan.
Een van de bedoelingen van dit boek is om jou aan te moedigen 
naar jezelf te kijken, je eigen kleur te vinden en die ook te laten 
zien aan de buitenwereld. Verder wil ik je stimuleren afscheid te 
nemen van mensen die je niets kunt geven en die ook aan jouw 
leven niets kunnen toevoegen.
Aangezien het leven pijnlijk kort is en wij maar heel weinig tijd 
hebben op deze planeet, mag je er best op letten wat voor jou, en 
natuurlijk ook de ander, tijdverspilling is. Vanuit die optiek is het 
absoluut niet arrogant wanneer je vooral met mensen omgaat die 
je in je persoonlijke ontwikkeling verder kunnen brengen. Als je 
van vrienden afscheid moet nemen, betekent het niet dat je ook 
ruzie met hen moet maken. Afscheid nemen kunnen we op de 
meest diplomatieke en integere manier doen. Het is niet de be-
doeling om iemand bewust te kwetsen.
Hoewel er mensen zijn die je kleur en je manier van leven minder 
leuk vinden, zullen ze je respecteren, omdat je zelfbewust je eigen 
weg gaat en een eigen mening hebt. Mensen met een duidelijk 

‘smoel’ leven gelukkiger omdat ze mogen zijn wie ze zijn. Ze zul-
len meer in evenwicht zijn en de x-factor hebben.
Onze uitstraling naar buiten heeft veel te maken met hoe we ons 
vanbinnen voelen. En hoe wij ons voelen heeft veel te maken met 
hoe wij denken. Kijk maar bewust in de spiegel op dagen dat je je 
minder goed voelt (minder goed over jezelf denkt). En kijk maar 
naar je uiterlijk op dagen waarop je de hele wereld aankunt (goed 
over jezelf denkt). Is er een verschil? Duidelijk! Zelf mensen die er 
niet echt op letten, registreren het onbewust.

Wie een goede vriend wil hebben moet eerst zelf een goede vriend 
worden.

VRIENDEN EN KENNISSEN

Kunnen anderen aan je vriendenkring zien wie je bent? Wij wor-
den er, bewust of onbewust, op beoordeeld met welke mensen 
wij omgaan. Heb je je vrienden en kennissen zelf uitgezocht en 
geselecteerd of is het een toevallig ontstane kring? Vooropgesteld 
dat je bepaalde doelen in je leven wilt bereiken, materieel en im-
materieel, zijn je kennissen en vrienden daarbij heel belangrijk. 
Het leven is simpelweg te kort om de keus van je vrienden en 
kennissen aan het toeval over te laten.
Mensen die door iedereen leuk gevonden willen worden, zijn vaak 
kleurloos en hebben niet echt een eigen mening. Dat kan ook niet, 
want ze willen met iedereen kunnen opschieten. Dit zijn vaak 
mensen die voor kwantiteit gaan en veel vrienden om zich heen 
nodig hebben. Als je voor kwaliteit kiest, zou je kunnen overwe-
gen om je kennissen- en vriendenkring kleiner en overzichtelijker 
te houden. Te veel (verkeerde) kennissen onderhouden kost tijd 
en energie en die kun je beter in jezelf investeren.
Als je steeds veel mensen op je feestjes uitnodigt, zijn die paar per-
sonen die voor jou belangrijk zijn, er waarschijnlijk ook bij. Als 
je echt alleen maar voor kwaliteit gaat, kun je je afvragen waarom 
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je dan de anderen ook steeds uitnodigt? Het kost niet alleen jou 
tijd en geld maar ook de anderen, die eigenlijk hun tijd verspillen 
omdat ze op het verkeerde feestje zijn. Zij voelen zich verplicht 
om ook jou weer uit te nodigen. Maar misschien is het geven van 
feestjes wel je levensinhoud. Wellicht hoef je zo niet al te veel over 
jezelf na te denken.
Het is niet egoïstisch wanneer je kritisch bent in de keuzes van je 
vrienden. Natuurlijk mag je tegen iedereen vriendelijk zijn, maar 
je hoeft niet een allemansvriend te zijn. Wat zou voor jou het 
voordeel zijn wanneer je energie stopt in mensen die jou niet goed 
begrijpen, omdat ze totaal anders denken en doen?
Als het goed is, maken we in de loop van ons leven een ontwikke-
ling door. Het gebeurt vaak dat onze levenspartners en vrienden 
een andere ontwikkeling doormaken of zich helemaal niet ont-
wikkelen. Kijk naar je vrienden en kennissen. Passen ze nog bij je 
of houd je alleen maar contact vanwege de gewoonte?
Laat mensen los die niet bij je ontwikkeling passen, maar haal ze 
niet over om precies te zijn zoals jij. Iedereen is voor zichzelf ver-
antwoordelijk en mag zelf bepalen in welke richting hij of zij zich 
wil ontwikkelen. Wie wil kan jou een stuk op je weg begeleiden.
Onze kennissen en vrienden hebben een zeer grote invloed op 
onze ontwikkeling. Ze kunnen ons remmen of inspireren! Wij 
spiegelen ons meer aan hen dan wij beseffen. In deze omgeving 
vinden en testen we onder andere onze waarden en normen. Uit 
Amerikaans onderzoek blijkt dat je referentiegroep (vrienden en 
kennissen) een zeer grote invloed op je heeft, en daardoor ook op 
je succes. Wij identifi ceren ons met deze groep en nemen hun 
denken en doen over. Hoe hoger de kwaliteit van je referentie-
groep, hoe groter je kans op succes. Als je omgaat met mensen 
die geen doelen hebben, zul jij dat ook op een gegeven moment 
normaal vinden. Als jij als enige met je persoonlijke ontwikkeling 
bezig bent en er niemand uit je referentiegroep is die dat ook doet, 
zul je er vroeg of laat ook mee stoppen. Ze zullen je niet begrijpen 

en sommigen zullen je inspanningen zelfs belachelijk maken. Om 
niet uit de toon te vallen, ga jij je aan hun normen en waarden 
aanpassen. Heb je daarentegen ambitieuze en succesgeoriënteerde 
mensen om je heen, dan ga jij je aan hen spiegelen. Verlos je van 
mensen die een negatieve invloed hebben op jouw ontwikkeling! 
Een van de belangrijkste middelen die je hebt is je tijd. Statistisch 
gezien is dat in de westerse wereld bijna 80 jaar. Het is niet ego-
istisch wanneer jij je kostbare tijd niet spendeert aan mensen die 
je op geen enkele manier inspireren en motiveren. Natuurlijk is 
gezelligheid en het samenzijn met andere mensen een belangrijke 
factor in je leven. Maar doe dat met mensen die je verder kunnen 
helpen in je ontwikkeling. Als je bijvoorbeeld met je spiritualiteit 
bezig bent, ga dan niet met mensen om die dat belachelijk vin-
den. Het werkt demotiverend en het maakt je onzeker wanneer je 
je steeds moet verdedigen. Zoek vrolijke, optimistische, tolerante, 
positieve, integere en fl exibele mensen die actief aan een zinvol 
leven werken. Mensen die respectvol met zichzelf en hun lichaam 
omgaan. Mensen die doelgericht zijn en niet toevalgericht.
Als je veel van deze eigenschappen bij je vrienden en kennissen 
mist, probeer in geen geval deze mensen van jouw ‘waarheid’ te 
overtuigen. Dat is niet jouw taak. Wees vooral niet boos of teleur-
gesteld. Dat kost alleen maar energie. De enige oplossing is een 
nieuw referentiekader te zoeken.

Netwerken begint met geven, niet met nemen.

ZELF EEN LEUKE VRIEND ZIJN

Vrienden vinden die verder zijn dan wij is niet makkelijk. Zij zit-
ten niet op ons te wachten. Maar hoe komen wij met deze mensen 
in contact? Wij moeten ook voor hen waardevol zijn en iets toe-
voegen. Wie een leuke vriend, partner of zakenrelatie zoekt, moet 
eerst zelf een goede vriend, partner of zakenrelatie worden.
In je veranderingsproces zullen altijd mensen zijn die het niet eens 
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zijn met je verandering. Daarom is het heel normaal dat mensen, 
die nu dicht bij je staan, je niet je hele leven zullen begeleiden. 
In een ontwikkelingsproces zullen er telkens weer andere mensen 
zijn die een tijd samen met je op weg gaan. De partner, mede-
werker, baas of vriend voor het leven wordt daarom een zeldzaam 
verschijnsel.
Als andere mensen niet willen dat je verandert, kun je er op ver-
schillende manieren op reageren: je stopt met je veranderingspro-
ces omwille van anderen. Of je gaat door omdat je ervan over-
tuigd bent dat dit is wat je wilt. Dan hebben mensen die het daar 
niet mee eens zijn de keuze: óf ze accepteren het, óf ze zetten het 
contact met jou niet meer, of op andere voorwaarden, voort. Na-
tuurlijk zal de mening van je levenspartner zwaarder wegen dan 
die van een kennis.
Je moet dus met de gedachte leven dat je soms mensen los moet 
laten. Oordeel zelf hoe belangrijk de mensen voor je zijn die niet 
met je mee willen of kunnen. Gaat je leven verder, ook al zijn ze er 
niet meer bij? Vind je het voor de ander zielig of is je eigen leven 
voor jou belangrijker? Verantwoordelijk ben je in elk geval alleen 
maar voor je eigen leven.
Welke voordelen zou je hebben om je eigen ontwikkeling, of die 
van je bedrijf, te staken omwille van mensen die het daar niet mee 
eens zijn? Deze en andere vragen kun je alleen maar zelf beant-
woorden. Soms zijn mensen die om je geven alleen maar bang 
omdat ze niet weten waar je mee bezig bent. Vergeet niet, er zijn 
heel veel mensen die gewoon bang zijn voor elke vorm van ver-
andering, ook die van jou. Het hoeft niet zo te zijn dat ze het je 
niet gunnen. Vaak begrijpen ze het niet, omdat ze het zelf nooit 
durven te doen. Dan moet je het uitleggen.
Je hoeft je niet te verontschuldigen voor dingen die je voor jezelf 
goed vindt. Ga zelfbewust je eigen weg. Het is jouw leven! Er ko-
men andere mensen op je weg die in je nieuwe ontwikkeling beter 
bij je passen. Dat betekent nog lang niet dat er disharmonie moet 

zijn met mensen uit je ‘oude netwerk’. Wees dankbaar voor alles 
wat jullie in het verleden samen hebben mogen doen.
Het blijft moeilijk maar je kunt op een integere manier afscheid 
nemen van mensen die je tot nu toe dierbaar waren, maar die nu 
niet meer in je nieuwe leven passen. Het is verbazingwekkend 
hoelang mensen het volhouden in een onprettige relatie, zowel in 
de privé-sfeer (geliefden, vrienden), als op het werk.

Veel vrienden verzwijgen ons onze zwakheden, om ze aan anderen 
door te vertellen.

ALLEEN ZIJN

Veel mensen kunnen moeilijk alleen zijn en hebben steeds andere 
mensen om zich heen nodig. Degene bij wie dit het geval is, gaat 
zich geestelijk steeds verder van zichzelf verwijderen. Als je alleen 
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komt te staan omdat je partner er niet meer is of je vrienden zich 
terugtrekken of er is geen geld meer om al die vrienden te onder-
houden, stort je helemaal in. Je kunt depressies krijgen en ziek 
worden. Meestal kom je er niet meer uit omdat je niet geleerd 
hebt jezelf te waarderen en met jezelf te communiceren.
Ik heb enkele jaren geleden een voettocht gemaakt van Amster-
dam naar het zuiden van Duitsland. Behalve mijn hond was er 
niemand anders bij. Als ik onderweg met mensen sprak waren zij 
meestal vol bewondering voor deze prestatie. Het is helemaal geen 
prestatie; het levert je veel energie op. Ieder mens met een nor-
male gezondheid kan dat soort voetreizen ondernemen. Je kunt, 
na wat training, twintig tot dertig kilometer per dag wandelen en 
daarbij meer dan tien kilo bagage op je rug dragen.
Als ik ’s avonds een onderkomen gevonden had, was vaak de eerste 
vraag: ‘Loop je helemaal alleen?’ Dat vonden de meeste mensen 
een grotere prestatie dan de dagelijkse afstanden en de zware rug-
zak. Ik antwoordde altijd: ‘Nee ik loop niet alleen, ik heb mezelf 
meegenomen.’
En inderdaad, wij kunnen niet voor onszelf weglopen. De rela-
tie die wij met onszelf hebben is de belangrijkste in ons leven. 
Alle andere relaties kunnen we op een gegeven moment verbre-
ken. Maar de relatie met onszelf kan alleen maar eindigen met de 
dood.
Er zijn veel mensen die goede relaties met hun vrienden en ken-
nissen hebben, maar een zeer slechte relatie met zichzelf. Zo slecht 
dat ze geen moment met zichzelf alleen durven zijn. Ze hebben 
altijd iemand om zich heen nodig.
Verwen jezelf regelmatig met een lange wandeling alleen en in stil-
te. Jouw ziel spreekt niet tegen je, als je de tijd en stilte niet neemt 
om ernaar te luisteren. Als je gewend bent om altijd alles met an-
deren te doen, begin er dan eens mee, om met jezelf op pad te 
gaan. Ga eens alleen naar de sauna, het zwembad, het theater of de 
sportschool. Ik beloof je dat er een wereld voor je open zal gaan.

In stilte en eenzaamheid kom je tot je kern en kun je luisteren naar 
je diepste verlangens en iets dat vanuit je hart komt. Bewust alleen 
zijn kunnen de waardevolste momenten in je leven worden. Als 
je alleen bent kun je contact maken met je ziel en het bewustzijn 
van het universum waarvan jij deel uitmaakt. Wie niet regelmatig 
in stilte alleen kan zijn, zal oppervlakkig blijven en nooit kunnen 
genieten van de boodschappen van het diepste bewustzijn.
Creativiteit, intuïtie, bewustzijn en wijsheid komen als een ge-
schenk uit de stilte in je hart.

Wij kunnen pas echte vriendschap geven wanneer we zonder 
problemen alleen kunnen zijn.


