PERSBERICHT

Goddelijk	
  Wild	
  
Sterckx, A. & Vandamme, R. (2015). Goddelijk Wild. Twee psychologen, een liefdesverhaal
en een wereld in transitie. Gent: Ecologize. ISBN: 9789490384159, NUR 734 341, 388p.
Goddelijk Wild is een authentiek verhaal van twee psychologen die
een trektocht door de wilde natuur van Canada ondernemen.
Nietsvermoedend belanden ze door ontmoetingen met mensen,
dieren en landschappen in een existentiële queeste. Naargelang de
reis vordert, stapelen de dialogen zich op en vinden ze antwoorden
op diepe vragen: hoe zinvol reageren op een maatschappij en
wereld in transitie? Welk leven is de moeite waard? Welke mens
willen we zijn?
De auteurs stellen zich kwetsbaar op en nemen de lezer mee naar
hun innerlijke wereld. Op deze wijze slagen ze er ook in om
verborgen gedachten en gevoelens van heel wat mensen te
vertolken. Ze houden een spiegel voor en nodigen de lezer uit om er
samen met hen doorheen te springen, naar een landschap van
nieuwe mogelijkheden.
Menig actuele menselijke thema’s passeren de revue: de vorm van een hedendaagse
liefdesrelatie, hoe we met ‘het wilde’ omgaan, overleven in werksituaties en de plek van de
mens in het universum. Twee essays ronden dit werk af: De weg van de mens, zeven
verhalen en De levensstijlactivist.
‘Dit reisverhaal, in wezen een liefdesverhaal, leest als een trein en zit vol bijzondere
dialogen en verrassende inzichten.’
Aansluiting	
  bij	
  de	
  actualiteit	
  
Met het boek Goddelijk Wild en Welke mens wil je zijn? willen wij meewerken aan een
beweging waarin reflectie over wat er in de wereld gebeurt, evenals dialogeren met
medemensen centraal staat. We zien het als een van de belangrijkste manieren om
adequaat en ethisch om te gaan met de aan de gang zijnde transitie. In tijden van
onzekerheid en complexiteit, wordt de mens uitgedaagd een nieuwe stabiliteit te vinden.
Deze is niet te vinden in fundamentalisme, wetgeving of oorlog, maar in samen met elkaar
op een authentieke manier praten ‘wat doet het met je?, welk soort mens wil je zijn?’
Genre	
  
Verschillende kenmerken maken dit werk tot een hybride genre dat in de lijn ligt van
hedendaagse literatuur. Het leest zoals een roman, het beschrijft gebeurtenissen zoals een
dagboek, het is zelfreflectief zoals een autobiografie en het is evenzeer een
maatschappijkritisch werk waarin de relatie van de mens met zichzelf en met de natuur aan
bod komt. Ook de lay-out is hybride: naast de lopende tekst van het verhaal zijn er
thematisch uitgewerkte reflecties. Daarnaast tonen verschillende foto’s die de auteurs
namen op hun tocht hun poëtische verhouding met de omgeving. Op het einde van het
boek, na deel 4, zijn twee essays in een meer filosofische taal geschreven.
1

Het boek bestaat uit 90.000 woorden.
In de boekhandel of bibliotheek kan het boek staan naast eenzelfde boek als Into the wild (J.
Krakauer), Wild (C. Strayed), en Off the map (J. Ackermann). In haar hybride genre, is het
boek erg vergelijkbaar met het vintage cultboek Zen and the art of motorcycle maintenance
(R. Pirsig). We zien dit werk ook staan naast de maatschappijkritische werken van Identiteit
(P. Verhaeghe), Borderline times (D. de Wachter), Duurzaam denken doen (J. Jonker), In
het oog van de orkaan (J. Rotmans), Van verontwaardiging naar verandering (D. Barrez),
Zelf denken (Harald Welzer) en werken van Oikos.
Kernwoorden	
  
Trektocht, pelgrimstocht, wandelen, Canada, Rocky Mountains, mensheid, dialoog,
transformatie, het wilde, First Nations-mensen, existentieel, Mens, toekomst verhalen,
Maatschappijkritiek, transitie, activisme, levensstijlactivisme.
Lezers	
  
Lezers die houden van pelgrim verhalen.
Lezers die geïnteresseerd zijn in persoonlijke ontwikkeling.
Gelijk wie die in het reine wil komen met zijn eigen bestaan, de wereld en de mens.
Burgers die zich afvragen hoe ze om kunnen gaan met alles wat er op hen afkomt.
Lezers die nieuwsgierig zijn in hoe te communiceren met dieren.
Spirituele mensen die de aarde in hun wereldbeeld opnemen.
Lezers die geïnteresseerd zijn in aboriginals en ‘First Nations’-mensen.
Lezers die willen weten wat ‘into the wild’ echt betekent.
Mensen die graag aansluiten bij een maatschappijkritisch debat.

Welke	
  mens	
  wil	
  je	
  zijn?	
  
Sterckx, A. & Vandamme, R. (2015). Welke mens wil je zijn? Gent: Ecologize. ISBN:
9789490384166, NUR 130, 70p.
We hebben er voor gekozen het laatste deel van het boek Goddelijk Wild dat bestaat uit
twee essays ook afzonderlijk uit te geven. Daarmee willen we een
doelgroep bereiken van lezers die geen interesse hebben in het
lezen van een verhaal, maar wel houden van een
maatschappijkritisch, filosofisch en spiritueel werk.
We hebben geen wijzigingen aangebracht in vergelijking met de
essays in Goddelijk Wild, wel een titel toegevoegd om beide essays
te duiden.
Met dit werk, bestaande uit twee essays, word je uitgenodigd om
mee na te denken over de vraag ‘Welke mens wil je zijn?'. Alhoewel
dit geen alledaagse vraag lijkt, sluimert er in onze huidige
levenservaring een onrust die een existentieel karakter heeft. Hoe
we ons verhouden met de maatschappij, de natuur en de mens, zijn
onderwerp geworden van reflectie.
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Het er samen over hebben, helpt je tot rust komen en een zinvol leven te leiden in een
hectische maatschappij en een wereld in transitie.
Het eerste essay, De weg van de mens, zeven verhalen, bestaat uit het onderscheiden en
beschrijven van zes verhalen die je vandaag de dag her en der kunt horen. Bij elk verhaal
beschrijven de auteurs wat het inhoudt en hoe ze zich er mee verhouden. Het zevende
verhaal is een voorstel om te vertrouwen op de modus van het wandelen – al wandelend en
dialogiserend door het leven.
Het tweede essay, De levensstijlactivist, beschrijft een profiel van een mens die wil deel zijn
van deze wereld en zijn verantwoordelijkheid opneemt om via zijn levensstijl bij te dragen
aan een wereld waarin hij wil leven. In het essay worden zeven kenmerken opgesomd hoe
je via je eigen levensstijl zingevend kunt bezig zijn.
Gegevens	
  
Sterckx, A. & Vandamme, R. (2015). Goddelijk Wild. Twee psychologen, een liefdesverhaal
en een wereld in transitie. Gent: Ecologize. ISBN: 9789490384159, NUR 734 341, 388p.
€19,95.
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Contact	
  details	
  
Ann Sterckx & Rudy Vandamme

www.goddelijkwild.be

info@goddelijkwild.be

www.ecologize.be

00 (32) 473 240 497
skype: rudy.vandamme
skype: asterckx

www.coachingbooks.net
www.hetontwikkelingsinstituut.be

	
  

Auteurs	
  
Ann Sterckx (1973) is Master in organisatiepsychologie en facilitator in participatieve en
collaboratieve praktijken. Zij heeft vijftien jaar werkervaring als personeelsdirectie.
Dr. Rudy Vandamme (1958) is doctor in de psychologie en pionier van het
Ontwikkelingsgericht Coachen. Hij schreef meer dan tien boeken, waarvan drie longsellers
die op meer dan 30.000 ex verkocht werden (zie www.coachingbooks.net).
Ann en Rudy situeren zichzelf in verschillende netwerken en gemeenschappen: het
Ontwikkelingsinstituut, transitie initiatieven, ecopsychologie, Schumacher College, Findhorn
Foundation, Dialogisch Zelf Academie, Taos institute en Integral institute.
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Testimonials	
  
‘Het valt me op dat het niet verveelt (wat ik vaak heb met andere boeken). Dat ligt aan de schrijfstijl
die door z'n journey-style benadering blijvend nieuwsgierig maakt, maar vooral aan de diepere
inspiratie die uit de teksten opwelt en de lezer doet stilstaan bij de vraag: waar zijn we mee bezig?
En: kunnen we zo doorgaan? Kan IK zo doorgaan? Zinnen die aan het denken zetten, zoals "God is
an experience of a horizon" of een vraag zoals "Is our body a machine we steer through time and
space or is it living energy inherited from the stars". Ook het belang van reenchanting the world komt
als thema naar voren en vele andere thema's (bv. living in simulacra) die de lezer raken. Het boek
ademt een bredere visie met een lange-termijn perspectief en is overtuigend geschreven vanuit een
diepere dialogische inspiratie.’
(Hubert Hermans, Dialogische Zelf Theorie)
‘Ann and Rudy have written an important book. It proposes a most insightful perspective of their
experience of deep connection with Nature and with humanity. The travelogue gives an authentic and
charming account of their loving relationship and their interaction with the flora and fauna (including a
collection of hikers with very diverse worldviews).The book includes an Essay on Lifestyle activism,
which I found very inspiring. I will definitively use the 7 commitments to guide my further
development.'
(Fernando Garcia Ferreiro, principle advisor European Commission)
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