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Hoe aan de slag om jouw draak te bevrijden?

Elkar wil aanzetten tot reflectie en actie. Daarom is er bij elke stap een 
kader met de vraag “wat kan je hier en nu al doen?”, zodat je hier en nu 
aan de slag kan. Heel concreet en meteen. Er zijn telkens drie opdrachten, 
met elk een herkenbaar symbool en een eigen bedoeling:

Bij elke stap vind je een kader waarin je deze stap in drie woorden kan 
samenvatten.

Helemaal achteraan vind je een cirkel, waarin je de drie woorden van elke 
stap kan schrijven, zodat alles samenkomt in één overzichtelijk schema. In 
het midden sta jij zelf, samen met jouw draak. Want jouw draak, dat ben jij.

Je zal merken dat je begint aan een reis voor het leven!

= nadenken over gewoonten en ze omgooien = goud

= connectie met natuur = groen

= actie met mensen = rood
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Wat voor een leven wil je? Eentje 
dat je stap voor stap opbouwt 
vanuit jouw eigen kleuren, of 
eentje waarin je de maatschappij 
laat bepalen wie jij bent en zal worden?

Als je je dromen durft verwoorden, toon je een deel van wie 
jij bent. 

Door voor ogen te houden wat echt belangrijk is voor jezelf, 
en welke passies de rode draad vormen in jouw leven, word je 
alweer een pak bewuster van jezelf.

“Alles waar je ogen 

van gaan sprankelen,

moet je doen!”

Wat doe je echt graag? 
Wanneer verlies je de tijd uit het oog?

Waar word je enthousiast van?
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Mensen die al doen 
wat jij wil doen, zijn 
ook ooit begonnen. 
Soms alleen, vaak 
met een mentor en 
vaak in gezelschap 
van anderen die 
ook hetzelfde willen 
doen. De mentors 
van nu waren de 
beginners van toen. 
De beginners van 
nu zijn de mentors 
van later. Jij kan nu 
beginnen om later 
ook mentor te zijn.

De leerling zegt: “ik ben 

ontmoedigd, wat moet ik doen”

De meester antwoordt: “moedig 

anderen aan”
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De natuur is altijd in 
beweging. Zo blijft 
de natuur zichzelf 
constant 
vernieuwen en zo 
blijft alle energie 
stromen.

Blijf bewegen. Zo 
houd je je lichaam 
soepel en blijft de 
energie in en door 
jouw lichaam 
stromen. 

Welke soort 
beweging je kiest, 
maakt op zich 
weinig uit. Maar let 
er op dat je 
beweegt vanuit ont-
spanning en dat je 
niet de ene 
spanning vervangt 
door de andere.

“Het maakt niet uit of je nu 

Qigong, Tai Chi, yoga of een 

andere bewegingsvorm 

beoefent, het is noodzakelijk 

dat je eerst leert 

ont-spannen”.

Master Shou-Yu Liang
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De natuur houdt zichzelf in evenwicht: dag en nacht, licht en donker, 
aarde en lucht, koud en warm, droog en nat… 

Teveel van het ene is nooit goed op de lange termijn. Te veel of te 
weinig, te hard of te zacht, te rationeel of te emotioneel… Wanneer de 
slinger te ver doorslaat naar de ene kant, slaat die ooit met dezelfde 
kracht terug naar de andere kant. Denk maar aan burn-outs, bore-outs, 
of aan mensen die alles opkroppen en dan uitbarsten. Met alle 
gevolgen van dien.

Na activiteit is er rust nodig. Na een inspanning heb je ontspanning 
nodig. Na uren gezeten te hebben om te leren of te werken, heb je 
beweging nodig. Waak over het evenwicht in je leven. Ook tussen 
werken en vrije tijdsbesteding. 

Het evenwicht behouden, betekent ook bewust kiezen voor voeding die 
voldoende energie geeft om de dag door te komen, en voor voldoende 
nachtrust om nieuwe energie te verzamelen voor de volgende dag.

“Ik voel dat er een 

balans is in mijn leven 

tussen alleen zijn en 

omgaan met andere 

mensen. Tussen zijn en 

doen”.

Eckhart Tolle
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De enige persoon van 
wie je 100% zeker 
bent dat je er je hele 
leven mee moet 
omgaan, ben je zelf. 

Maak jezelf dan ook 
geen blaasjes wijs. 
Draait je leven zoals 
je het wil? Of zijn er 
zaken die je zou 
willen schrappen en 
andere die je wil 
toevoegen?

Of wil je af van een 
gewoonte, die je 
belemmert om te 
doen wat je wil 
doen?

Wees eerlijk, en 
begin te bouwen aan 
het leven waar je van 
droomt.

“Echte verandering 

vereist echte 

eerlijkheid. Als je 

vooruit wil, hou dan op 

met jezelf wat wijs te 

maken”.

Bryant McGill
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Een baanbrekend inzicht, verspreid door Simon Sinek: begin bij het 
waarom, dan volgen als vanzelf hoe en wat. Waarom bij het 
waarom? Omdat daarin je drijfveren, je motief, je passies, je ware 
doel in vervat zitten. 
Als je je ‘waarom’ kent, en durft uitspreken en neerschrijven, dan 
ben je voor eeuwig vertrokken. Dat laat je nooit meer los.

WAAROM

HOE

WAT

“Ons Waarom – het 

doel, motief of 

geloof dat ons drijft 

– verandert nooit, 

ongeacht wat we in 

ons leven doen”.

Simon Sinek
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Je hersenen bestaan uit drie lagen en vier gebieden, die elk hun 
eigen rol spelen. We hebben twee mentale modi. Als je daar bewust 
leert mee omgaan, heb je een sterke sleutel in handen om 
zelfbewust te handelen. En laat nu net het deel dat instaat voor 
logica en voor aanpassing aan nieuwe en complexere situaties, het 
deel zijn dat in ontwikkeling blijft tot ongeveer je 25ste verjaardag! 
Heb dus begrip voor jezelf als je soms op “automatische piloot” 
overschakelt.

De drie lagen

• Reptielse laag: onbewuste 
brein, instinct en overleven

• Limbische laag: 
kernbewustzijn, emoties en 
motieven, persoonlijkheid

• Neocorticale laag: 
uitgebreid bewustzijn, 
prefrontale neocortex, leren 
omgaan met het nieuwe, 
het onbekende en met 
complexiteit 

De vier gebieden

• Reptielengebied

• Prefrontale neocortex

• Automatische cortex 
(neolimbische + 
sensomotorische cortex): 
gewoonten, toegang tot 
bewustzijn, toegang tot 
prefrontale neocortex

• Paleolimbisch gebied 
(groepspositionering)

De twee mentale modi

• Automatische mentale 
modus (AMM): routine, 
afwijzing, zwart-witdenken, 
zekerheden, kuddegedrag, 
sociale wenselijkheid, niet 
willen nadenken…

• Prefrontale mentale modus 
(PMM): nieuwsgierigheid, 
openheid, aanvaarding, 
nuance, relativering, logica 
en inzichten, persoonlijke 
mening, 

“Brain Power groeit 

door ontwikkeling en 

gebruik van je brein, 

net zoals 

lichaamskracht 

zicht ontwikkelt 

door training.”
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Er is bijzonder veel kennis in deze wereld. Veel meer dan je je ooit 
eigen kan maken. Je hoeft dan ook niet alles te weten. Als je met 
een vraag zit, of tegen iets aanloopt waar je hulp bij kan gebruiken, 
vraag het dan. Er is altijd wel iemand die je kan helpen of 
doorverwijzen. Durf te vragen, dan weet je omgeving waar je mee 
bezig bent. En vergeet niet dat je ook heel wat bagage hebt. Uit 
ervaring, uit studie of gewoon vanuit je natuurlijke talenten. Jij weet 
en kan zaken die sommige andere mensen niet kunnen en weten, 
en dus ben je zelf ook iemand aan wie anderen iets mogen vragen.

“Je moet durven tonen wat je 

wil. Je moet er voor gaan en 

zaken durven vragen, in 

plaats van te wachten tot ze 

gebeuren”

Madonna Ciccone
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Leer thee zetten? Iedereen kan dat toch? Ja en nee. In het Westen 
doen we dat doorgaans op een achteloze manier zonder aandacht 
voor de thee. Thee zetten volgens de traditionele Chinese 
“Gongfu”-stijl is een kunst op zich. Thee zetten wordt dan een 
handeling waar je je ten volle van bewust bent: de smaak, de 
kwaliteit, de herkomst van de thee, het effect er van, de kleur, de 
damp… Gesprekken, misschien over de filosofie en de symboliek 
achter Gongfu, verlopen meer ontspannen en er ontstaat een 
rustige sfeer. 

“The master will help you find a way to

discover your true understanding and

Enlightenment on your own because you need

to experience it yourself, and you have to be

patient. It is like drinking the hot tea; we 

have to slow down and experience it.”

Master Zhongxian Wu
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Eenmaal je weet waar je naartoe wil, ga er dan voor. Stap voor stap 
doen wat je nu al kan doen, bewust en doelbewust. De kans is groot 
dat wat je ooit als vanzelfsprekend hebt beschouwd, dat niet meer 
is. Dat kan pijnlijk zijn en confronterend.

Blijf geduldig, bouw op. Dalen en pieken horen er bij. Twijfels ook. 
Maar hou vol en hou vast. Blijf dicht bij jezelf. 
Oh ja, doelen kunnen veranderen. Door nieuwe inzichten en 
nieuwe interesses. Daar is niks mis mee. Je groeit!

“In this book I have 

divided the content 

into five sections –

professional, personal, 

business, financial and

spiritual – but these 

divisions are arbitrary, 

for there really is no 

division. The values and

beliefs you hold will

impact on every part of 

your life.”

Ian King
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