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Het Centrum voor Effectieve Intuïtie bestaat sinds 1985 en heeft
een nieuwe benadering van intuïtie – die indertijd veel scepsis ontmoette – inmiddels overtuigend neergezet. Geïnspireerd door het
persoonlijke werk met cliënten, ontwierp ik de workshops, de trainingen en de opleiding. Vanaf het begin dat ik deze lessen doceerde
en al vrij snel docenten begon op te leiden, om de grote hoeveelheid
cursisten die toestroomden op te vangen, heb ik gezien hoe sterk de
scheppende kracht van geïnspireerde inzet en betrokkenheid is. Dat
werken aan je uitstraling en intuïtie dit op alle vlakken bevordert zie
ik steeds weer dankzij de vele mensen die mijn trainingen volgen en
hoor ik van lezers die hun ervaringen delen.
Dank aan al deze mensen van wie ik blijf leren.
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1. Om hun privacy te beschermen zijn behalve namen ook
sommige details van hun verhalen veranderd.
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Ons ik – onze diepste identiteit – is niet onze
rol in de maatschappij, noch wat we geloven, wat
we voelen of waarmee we verbonden zijn, noch
onze afweermiddelen of onze bezittingen, maar
dat innerlijke zoeklicht dat we naar keuze hoger
of lager kunnen draaien.
— Nathaniel Branden
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Hoofdstuk 1

Ontdek je uitstraling
Van binnenuit
Wat je uitstraalt en de manier waarop je met je energie omgaat is
medebepalend voor je levensgeluk. Grote kans dat je bij het woord ‘uit
straling’ alleen denkt aan hoe je overkomt op anderen door bijvoorbeeld
je uiterlijk, gedrag of zelfexpressie. Je persoonlijke uitstraling begint
echter binnen in jezelf. Hoe je denkt, hoe je je voelt over jezelf en hoe
je je energie gebruikt heeft een direct effect op je stemming, op hoe je
contact maakt met anderen, welke indruk je op je omgeving maakt en
hoeveel invloed je hebt op het verloop van je leven.

Direct weten
Iedereen straalt een voelbare energie uit. Toen ik me van deze energie bewust werd en het ging benoemen, ontdekte ik hoe het komt
dat je vaak direct zoveel weet – over jezelf, maar ook over anderen. Ik
begreep waarom ik als kind meteen voelde of iemand oprecht vriendelijk was of alleen maar deed alsof. Hetzelfde inzicht zag ik bij mijn
beide zoons, al toen ze nog heel jonge kinderen waren. Hun spontane en directe observaties over voor hen nog onbekende personen
waren opmerkelijk accuraat, zelfs voordat er ook maar een woord
gewisseld was.
Misschien herken je de volgende ervaring. Toen ik op de middelbare school zat, hoefde een nieuwe leraar maar in de deuropening te
verschijnen of het was al duidelijk of deze de klas aan zou kunnen.
Ook al was deze informatie niet op te maken uit diens lichaamstaal,
het klopte altijd.

Vergeten vermogen
Veel mensen herinneren zich ervaringen met dergelijke inzichten en
beamen dat over deze bliksemsnel verkregen informatie niet werd
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gepraat. We maakten er elke dag gebruik van maar hadden er geen
woorden voor. Dus was het niet bespreekbaar. Wat we konden zien
met onze fysieke zintuigen, dat was echt en de rest moesten we maar
vergeten. En dat deden we dan ook.

De taal van energie
Over het algemeen worden we niet aangemoedigd om die subtiele
signalen en de informatie die deze oplevert serieus te nemen. Dat
personen of situaties op een haast onwaarneembare manier informatie overbrengen is echter een feit. Je bent meer dan enkel je lichaam
en je hebt een subtiele innerlijke stem die van alles te zeggen heeft
over jouw ontwikkeling, geluk en overleving. Die moedige stem is je
intuïtie.
Je intuïtie is je directe verbinding met je levenskracht. In dit boek
laat ik je zien dat intuïtie de taal van energie is. Het is je leidraad
naar een onzichtbare dimensie. Je ontdekt een eenvoudige, bewuste
manier om je uitstraling te koesteren en inzichten te krijgen. Energie
waarnemen onthult een completer beeld van de realiteit. Het leidt
ertoe dat je je meer kunt gaan openstellen voor de bron van je eigen
energie en voor de levenskracht die van iedereen en alles uitstraalt.

In contact en in evenwicht
Het vermogen om energie waar te nemen zorgt er ook voor dat je,
zonder je af te sluiten van je omgeving, jezelf beter kunt beschermen
tegen negatieve invloeden van buitenaf. Het is mogelijk om meelevend
en meevoelend te zijn zonder zelf uit evenwicht te raken.
Neem Amanda, een dokter die haar energie afschermt als er in
het ziekenhuis te veel ellende op haar afkomt. Hierdoor kan ze open
en gevoelig blijven reageren zonder dat ze afstandelijk wordt, overstuur raakt of helemaal kapot thuiskomt. Sinds ze bewuster met haar
uitstraling en intuïtie omgaat, zijn haar diagnoses bovendien meer
trefzeker.
Of Ciska, die als journaliste gemakkelijker met mensen wilde
leren omgaan. Zij ontdekte hoe ze haar aanwezigheid kon versterken
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en hoe ze op een meer ontspannen en plezierige manier contacten
kon leggen.
Herman, die als regisseur verschillende mensen intensief moet
aansturen, voelt nu veel beter aan wat hij kan verwachten van zijn
acteurs en hoe hij hen kan helpen bepaalde emoties te laten zien.
En Walter, leraar op een problematische middelbare school, voelt
zich veiliger nu hij ontvankelijker is voor vibraties die hem waarschuwen als de sfeer een te negatieve richting opgaat. Hij zegt: ‘Als
ik boosheid en frustratie voel aankomen heb ik nog tijd om die te
omzeilen of om iemand te helpen een goede en veilige uitlaatklep
te vinden. Sinds ik dat bijtijds in de gaten heb zijn er minder grote
spanningen en agressieve scènes in de klas. En als ze er wel zijn dan
kan ik ze beter hanteren.’

Jouw energiestijl
We hebben allemaal onze eigen energiestijl, een eigen manier waarop
we omgaan met onze energie. Als je je energie bijvoorbeeld te veel
vasthoudt verklein je de impact die je zou kunnen hebben op de buitenwereld. Wanneer je je energie juist te veel en te vaak weggeeft
zal je snel vermoeid raken. En als je te veel energie van anderen in
je opneemt kun je overbelast raken en je nerveus en onrustig gaan
voelen. Je kunt ook met de energie die je hebt allerlei zaken actief en
succesvol aanpakken, maar als je niet op tijd weet los te laten kan die
effectieve aanpak omslaan in een gevoel van voortdurende innerlijke
strijd. En soms heb je juist weer zo’n passieve instelling dat het tot
gebrek aan doorzettingsvermogen leidt. Je krijgt dan te weinig voor
elkaar, waardoor je je onbekwaam gaat voelen.

Bescherming
Extra gevoelige mensen kunnen soms zo sterk aanvoelen wat er
emotioneel in de ander omgaat, dat ze het contact met hun eigen
intuïtieve bron en uitstraling kwijtraken en de energie van andermans problemen te veel naar binnen halen.
Veel mensen lijken bovendien de groeiende hoeveelheid aan constante en bijna overal aanwezige externe prikkels (telefoon, sms,
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