
5 heldere stappen 
naar de juiste keuze

mannenpower



intro.
 
Mooie man, ik wil je feliciteren. Ja, feliciteren. Want als je dit e-book 
gedownload hebt, dan heb je een doel, een wens, een verlangen, want 
anders sta je niet voor een keuze. Wij mannen hebben doelen nodig! 
Zonder doelen gaan we uit. Voor mij zijn er weinig dingen die mij som-
berder maken dan mannen die uit staan. Mannen weer aan zetten, dat is 
mijn missie.

Om de juiste keuzes te kunnen maken heb je wat ‘thuiswerk’ te doen. 
Om wat zaken die nu nog onbewust zijn bewust te maken. Dan ga jij 
keuzes maken die helemaal in lijn zijn met wie je in essentie bent. Waar jij 
naartoe wilt. Waardoor je een goed gevoel krijgt over jouw keuzes én 
over jezelf. 

Een man is de optelsom van de keuzes die hij maakt. Waar richt jij je op, 
waar besteed jij je energie aan?

Dit e-book gaat over keuzes maken. Hoe je dat op een gestructureerde 
manier kunt doen. Heldere stappen met een helder resultaat. Met ter 
ondersteuning af en toe een experiment of oefening. 

Ik besef me heel goed dat wat er in dit eBook staat slechts het topje van 
de ijsberg is. Toch moet ik ook ergens beginnen.
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bewust
- wilskracht
- korte termijn geheugen
- logisch denken
- kritisch denken

onbewust
- overtuigingen
- emoties
- gewoontes
- waarden
- langer termijn geheugen
- verbeelding
- intuïtie
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als je net als ik 40+ bent, dan herken je dit...
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stop.
Je wilt vooruit. Je staat op het punt om een keuze te maken, want ‘waar’ 
je nu bent wil je niet langer zijn. Allerlei gedachten vliegen door je hoofd. 
Het is misschien wel aan het malen en beroofd het je zelfs van een goede 
nachtrust. Stop staat in dit hoofdstuk voor twee dingen;
1. Stop, letterlijk. Neem rust en afstand. Mediteer, ga de natuur in, zoek 

de stilt op. Een (te) druk hoofd zegt: ’nee’. 
2. Stop met datgene wat je tegenhoudt of wat geen bijdrage levert aan 

wat je wilt bereiken.

stoppen, een zeer belangrijke eerste keuze

 

Stop. Breng je hoofd tot rust
Troebel water wordt vanzelf helder als je het met rust laat. Rust is niet 
een boek lezen, gaan sporten, TV kijken, dat is ontspannen, en dat is 
naar mijn idee iets heel anders. Echt rust pakken kalmeert je brein én je 
zenuwstelsel. Om je op weg te helpen staat er op mannenpower.nl een 
meditatie.

Stop. Met wat je tegenhoudt
Als ik je vraag, waar zou je mee willen stoppen. Wat is dat dan. Roken, te 
veel of ongezond eten, te veel Netflix? Wat is het? Ontzeg het jezelf niet, 
maar stop ermee, omdat het in de weg staat om te doen wat je echt wilt. 
Je verdooft jezelf, het is een excuus. En jij weet dat ook.

Stop ook met uitstellen. Stop met ‘ja maar...’ Stop met tegen jezelf zeg-
gen dat het je niet gaat lukken of dat je het niet waard bent.
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rewind.
Vanaf je geboorte ben je allerlei dingen gaan meemaken. Hele fijne din-
gen en zeker ook minder fijne dingen. Die laatste hebben ervoor gezorgd 
dat er ‘veiligheids-agenten’ zijn ontstaan. Zij waarschuwen je regel matig 
om te voorkomen dat je jezelf pijn doet. Ze zeggen regelmatig dingen 
als; wanneer je dat gaat doen, gaat het vast mislukken, dan gaan ze je 
uitlachen. 

Nu ben je 40+; jouw  veiligheids-agenten zijn inmiddels hele ervaren en 
geraffineerde agenten geworden. Ze waarschuwen je voor van alles en 
nog wat. Maar nu ben je de veertig gepasseerd en geen jongetje van 7 
meer. Jouw agenten hebben ruim 35 jaar voor je gezorgd. Wordt het niet 
tijd om er een paar met pensioen te sturen? 

Daarnaast heb je gedrag gekopieerd van je ouders of verzorgers. En is 
er allerlei ‘informatie’ overgedragen vanuit het familie-systeem. Door op 
ontdekkingsreis te gaan naar deze drie gebieden (zelfspraak, waarden 
& overtuigingen, familie), kom je erachter waarom je doet wat je doet. 
Op grond waarvan heb je de besluiten genomen die je hebben gebracht 
waar je nu bent en van jou de man hebben gemaakt die je nu bent?

Wil je vooruit, dan heb je te onderzoeken wat er van binnen speelt. 
Om onbewuste patronen bewust te maken. Dan kan je veranderen. 
Een zelfbewuste man maakt betere keuzes voor zichzelf. 

Analogie Pijl en boog
Stel je eens voor dat je een boog hebt en een pijl. Je legt aan. Je trekt de 
pees maar beetje naar je toe. Er komt een beetje spanning op de boog. 
Je laat de pees los. De pijl valt waarschijnlijk net voor je op de grond. 

Stel je nu eens voor dat je nog een keer aanlegt, en nu strek je je arm en 
je haalt de pees helemaal naar achter, zo ver als je kan. Als je nu los laat 
vliegt de pijl ver weg.

Al je nu een stap wilt maken, maar je blijft een beetje aan de oppervlakte 
rommelen, dan is de stap voorwaards maar klein. Ben je bereid om die-
per te gaan, met andere woorden, de boog verder te spannen, dan is je 
resultaat dadelijk vele malen groter.
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forward.
Als je op je walkman of cassette-deck naar een nummer zocht dan 
moest je minimaal 3 dingen weten: 
1. Staat het op kan A of kant B? 
2. Waar is de tape nu? 
3. Naar welk nummer zoek je?

Kant A of B zou je kunnen zien als je opties. Waar de tape nu is, is je 
startpunt. Naar welk nummer zoek je, is je doel en/of uitkomst. 

Het is ook met de keuze die jij wilt maken super belangrijk om te weten 
waar je NU bent. Want als je keuzes maakt zonder te weten waar je nu 
bent, ben je aan het proberen of aan het gokken.

Als je een keuze wilt maken, maar je hebt geen opties, dan heb je geen 
keuze. Heb je maar twee opties, dan heb je een dilemma. Heb je drie of 
meer opties, dan heb je pas keuzevrijheid.

Focus in dit hoofdstuk met name op je doel. Wat wil je bereiken?  
Waar wil je heen? Het genereren van opties en het bepalen van jouw 
startpunt komt een andere keer aan bod.

Opdracht
Koop een dagboek of schrift. Neem eens de tijd (pauze.) om op te  
schrijven wat je zou willen. Kies een rustige plek, waar je niet afgeleid 
kan worden. Schrijf het op, met een pen op papier. Laat je fantasie de 
vrije loop. Je veiligheids-agenten zijn met pensioen, weet je nog?  
 
Zorg dat het gaat over jou! Wat wil jij, helemaal voor jezelf. Waar word jij 
gelukkig van? Wat zegt je systeem -je lijf- als je het terugleest? Zegt het 
dan voluit, ja dat wil ik?

Wat ik je nu nu ga zeggen, klinkt te simpel voor woorden, maar het 
werkt. Topsporters trainen en voordat ze moeten presteren bereiden zij 
zichzelf voor. Jij gaat dat ook doen. Kijk elke ochtend naar wat je hebt 
opgeschreven. Lees het eventueel hardop op. Jouw voorbereiding voor 
je dag. Doe elke dag één ding, één actie om heel bewust jouw doel te 
bereiken. Schrijf aan het einde van de dag op wat je die dag gedaan hebt 
om je doel dichterbij te brengen.  

Kan je wel wat power gebruiken?  

Op www.mannenpower.nl/meditatie staat een gratis 

geleide meditatie om jouw innerlijke kracht te activeren. 
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pauze.
Pauze is tijdelijk. Net anders dan stoppen, want na de pauze gaan we 
verder. Pauzes zijn er ook om even te reflecteren en op te laden. Gebruik 
de pauze om naar dit proces te kijken. Ben je nog op de goede weg?

Door even afstand te nemen, door letterlijk van een afstand te kijken 
naar jezelf wordt het vaak helder wat er speelt, wat je doet of nog niet 
doet. 

Wanneer je zo van een afstandje naar jezelf kijkt, vraag je dan af: Wil ik 
er meer energie in stoppen of juist minder. Zijn er nog onbekende veilig-
heid-agenten aan het woord geweest? Is door ervaringen van de afgelo-
pen tijd mijn doel gewijzigd?

Opdracht - tijdlijn
Ga eens staan. Zorg dat je wat ruimte om je heen hebt. Visualiseer een 
rechte lijn voor je op de grond. Ergens op die lijn zijn twee belangrijke 
punten. Jouw toekomst en je verleden. Zie je het voor je?
Tussen die twee punten is het nu, het heden. Ga op de lijn staan ergens 
tussen de toekomst en het verleden in. Kijk even rustig naar de toe-
komst en vervolgens naar je verleden.

Doe je ogen maar dicht en zweef langzaam omhoog. Zo hoog dat je 
jezelf goed kan zien staan op de lijn. Je ziet jezelf staan op een lijn, in het 
heden. Met aan de ene kant je toekomst en de andere kant jouw verleden.

Wat zie je?  
Wat voel je als je hier zo naar kijkt?  
Wat voor woorden komen er in je op?

Zweef weer rustig naar beneden in je eigen lijf. Open rustig je ogen.
Schrijf in je journal wat je ervaren hebt. 

Waarom deze opdracht?
Ons zenuwstelsel en onze hersenen werken het liefst op autopilot. 
Dat kost ze minder energie. Om het weer te vergelijken met een cas-
settedeck, een autoreverse. Als jij niets doet, blijft het doen wat het 
altijd al deed. Dan verandert er dus niets. Door eens anders naar jezelf 
te ‘kijken’ krijg je nieuwe informatie over jouw gevoelens, gedachten 
en overtuigingen. En juist daarin ligt alle informatie die jij nodig hebt 
om je doel te bereiken en dus de juiste keuzes te maken.



play.
En dan is het nu tijd om te gaan spelen. Als een jongetje in een zandbak. 
Gewoon omdat het fijn is. Stort een deel van je zandkasteel in? Jammer! 
Bouw gewoon een nieuwe. Of bouw iets heel anders. Blijf spelen.

Koop 1.000 rozen voor je buurvrouw. Geef de eerste de beste een com-
pliment. Het maakt niet uit, maar doe iets. Je zult versteld staan van het 
aantal fijne reacties die je krijgt. En dat je jezelf veel fijner voelt.

blijf bij jezelf checken;
1. hoe voelt het?
2. staat wat ik nu doe in teken van mijn doel?
3. wat betekend het voor mijn?

Ik lees vaak dat een doel wel SMART moet zijn (specifiek, meetbaar, 
acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Ik ben van mening dat doelen 
SMART maken heel goed werkt voor kleinere doelen. Voor levensdoelen 
vind ik het te plat en veel te simpel. Niet flexibel genoeg. 

Mannen zijn er vaak al zo goed in om alles af te bakenen en te begrenzen. 
En dat heeft ons gebracht waar we nu zijn. Aan/uit, zwart/wit alles onder 
controle. Ik ben van mening dat onze jongens-achtige creativiteit, ons 
zelfvertrouwen en onze nieuwsgierigheid ons verder kunnen brengen in 
het creëren van een prachtig leven. Voor onszelf én voor anderen.  
 
Nu is het moment om onze interne thermometer; ons gevoel, onze passie, 
onze liefde en compassie aan te wakkeren. Om die kwaliteiten met kracht 
uit te stralen.

Peter van Enk | dé coach voor de 40+ man
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