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Elk verhaal dat een gevoelige snaar bij je raakt,
heeft de kracht om je te veranderen en je 

te laten groeien.
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ik ben twee –
inzicht in jezelf

Zoals je wellicht al zag, staan op het omslag twee auteurs
vermeld. Dat spreekt voor zich, want we hebben dit boek
samen geschreven. Toch zul je in dit boek hier en daar ‘ik’
zien staan. Net als bij onze andere boeken hebben we heel
nauw samengewerkt voor dit boek, maar wij zijn twee ver-
schillende mensen met verschillende ervaringen. We von-
den het geen goed idee om achter elke ‘ik’ tussen haakjes
een van onze namen te zetten, want dat is geen gezicht en
wat maakt het ook uit? Je weet dus nooit om wie van ons
beiden het gaat, maar dat doet er ook niet toe. Als wij spre-
ken over ‘ik’, kan dat namelijk altijd worden vervangen door
iets anders en dat is – dat zul je heel snel merken – van on-
schatbare waarde.

We wensen je veel plezier bij het lezen en hopen dat je in
deze verhalen veel motiverende stimulansen, inzichten en
inspiratie zult vinden.

Ronald Schweppe en Aljoscha Long
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DE TWEE WOLVEN
(uit Amerika)

Onder een weidse sterrenhemel, in het licht van de maan van de
voorouders, onder bescherming van de Grote Geest, zaten Rood
Hert, de stamoudste, en Korte Pijl, de zoon van zijn kleinkind, bij
het warme vuur. Korte Pijl was voor het eerst op een lange jacht
geweest. Deze jacht moest van hem een man maken. Ze zaten
een tijdje zwijgend naast elkaar, ze genoten van de stilte en wa-
ren allebei in gedachten verzonken.

‘Overgrootvader,’ zei de jongen aarzelend, ‘ik moet een jager
worden en jij hebt me nu geholpen bij mijn eerste lange jacht.
Maar mijn hart blijft onrustig. Ik vertrok opgewekt en vrolijk,
maar al snel werd ik ongedurig en verdrietig omdat ik geen spo-
ren vond. Toen jij me op sporen wees, werd ik zelfs woedend en
zo jaagde ik het buffelkalf weg dat we anders hadden kunnen
vangen. De volgende ochtend was mijn hart weer blij, dolgeluk-
kig met de hemel, de aarde en het water, maar ’s middags haat-
te ik de zon, de mensen en mezelf. Waarom is dat zo, Rood Hert,
vader van de vader van mijn vader?’

Rood Hert wierp een blik omhoog naar de hemel, wierp een
blik op het vuur en wierp een blik in zijn hart. Hij zweeg lange
tijd en zei toen: ‘Sinds het ontstaan van de aarde, nog voor ons
volk op paarden reed, leven in het hart van ieder mens twee wol-
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ven. De ene wolf is wit en straalt als de middagzon, de andere is
zwart als de maanloze, met dikke wolken bedekte nacht. Die
twee strijden verbitterd met elkaar.’

‘Strijden die wolven ook in mijn hart?’ vroeg Korte Pijl en hij
legde zijn hand op zijn borst.

‘Ja, ook in jouw hart,’ knikte de oude man. ‘Ook in mijn hart
en in dat van je broers en zussen, je vader en je moeder. Ze leven
en strijden in het hart van ieder mens. Maar de wolven hebben
niet alleen een verschillende kleur vacht. De zwarte wolf laat
zijn tanden zien, hij dreigt en gromt en bijt. Hij is wraakzuchtig,
wreed en gulzig. De witte wolf is slim, zachtaardig en liefdevol.
Hij houdt van mensen en is vriendelijk en wijs.’

Korte Pijl staarde lang naar de gloed van het uitdovende
vuur. Ten slotte vroeg hij stilletjes: ‘Zal de zwarte wolf de witte
wolf dan niet doden? Overwint in een strijd woede niet altijd
van zachtaardigheid? En wat gebeurt er als de zwarte wolf de
witte wolf verslaat?’

‘Korte Pijl, denk eens even na. Zou jij je grote held Tamaha-
naka kunnen verslaan alleen maar door woedend te zijn?’

‘Nee. Je moet sterk zijn en weten wat je doet. Maar welke wolf
is het sterkst? Wie zal de strijd winnen?’

‘De wolf die jij voedt,’ antwoordde de oude man.
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