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Ken je het verhaal van de bokser die kampioen wilde worden om zijn armoede 

te ontvluchten? Hij werd geïnspireerd door de wereldkampioen boksen die 

bekend staat als The Greatest (Muhammad Ali). De jongen groeide op in 

het getto van Brooklyn, New York. Zijn vader verdween toen hij 2 jaar oud 

was en zijn moeder overleed op zijn 16e. Hij raakte op het criminele pad en 

kwam terecht in de jeugdgevangenis. Totdat een bokstrainer zich over hem 

ontfermde en hem weer op het rechte pad bracht. De jongen bleek talent te 

hebben voor het boksen en maakte indruk door als amateurbokser van zijn 

24 partijen er 21 te winnen. Hij zag een uitweg om uit zijn situatie van pijn 

te komen en richting het succes te gaan. Met zijn 20 jaar werd hij de jongste 

wereldkampioen ooit in het zwaargewicht…

VAN PIJN NAAR SUCCES
Ondanks zijn successen heeft Mike Tyson 

ook vele schandalen gekend. Hieruit blijkt 
wel waarom het belangrijk is om ook op 
mentaal vlak te groeien. Zijn talent en zijn 
honger waren mooie drijfveren, maar men-
taal is hij blijven hangen in zijn armoede. 
Oude gewoontes verdwijnen niet zomaar. 
Hij zei altijd: ‘Iedereen stapt met een plan de 
ring in, maar dat plan is meteen vergeten als 
je die eerste klap hebt gekregen’. Met ratio en 
verstand kunnen we onszelf het een en ander 
wijs maken, maar wanneer de emoties het 
overnemen komt de ware aard bovendrij-
ven. En het is die ware aard die ons succesvol 
maakt, ongeacht wat we willen bereiken. Die 
persoonlijke ‘why’ komt voort uit die ware 
aard. De ‘pijn’ waar we iets aan willen doen 
en daardoor in actie komen. 

‘MINDSET’
Als ‘recruiter’ heb ik meer dan 2000 solli-

citatiegesprekken gevoerd met kandidaten. 
Dan dan ga je vanzelf patronen herkennen 
en door de presentatie van de kandidaat 
heen prikken. Het zijn de ervaring en per-
soonlijkheid van de persoon die een betere 
voorspelling geven van hoe diegene in die 
rol zal functioneren. Zelfs als we die ervaring 

nog niet eerder hebben opgedaan, kunnen 
we daar een beeld bij schetsen en inschatten 
hoe die ervaring moet zijn. Het gaat dan ook 
om het gevoel wat daaraan ten grondslag ligt. 
Daar komt ons gedrag uit voort. Het is de 
invulling die we zelf geven aan datgene wat 
we waarnemen. 

Die zintuigelijke waarneming op zich kent 
geen waardeoordeel. Dat komt pas nadat we 
er met onze eigen filters overheen gaan. Dit 
zelfinzicht is me als ondernemer goed van 
pas gekomen met als gevolg dat ik anderen 
daarin kan trainen en coachen. Dat vormt 
tevens de basis van mijn bedrijf Speaker’s 
Night Productions. 

Pascal Fredrik

Vanuit zijn missie om onrechtvaar-

digheid tegen te gaan en meer 

begrip voor elkaar te realiseren, 

besloot Pascal zich te ontwikke-

len tot ‘Motivational Speaker’. Met 

zijn studie Communicatie, 10 jaar 

werkervaring als ‘recruiter’ en NLP-

kennis is Pascal een bekrachtigende 

‘mindset’-expert.

Voor boekingen of meer 

informatie: T 010 - 433 33 22 

speakersacademy.nl

‘Het 
succes zit 

al in je, 
alleen jij
 bepaalt 
of je het 

naar 
boven 
haalt’
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