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Week 8: Zijn wie je bent 

 
 

Werkblad 8.3: Raadpleeg je intuïtie  
 
 
 
 
 

 

 



Je intuïtie raadplegen, luisteren naar de stem van je 
hart, is niet altijd even eenvoudig. De stem van je 
hoofd, je denken, je verstand, is meestal 
luidruchtiger en dwingender (en vaker door angst 
ingegeven). Je kunt de stem van je hart het beste 
beluisteren als je de ratio een beetje weet af te 
leiden of te sussen. Meditatie is één manier om dat 
te doen. Maar ik doe je graag nog een paar andere 
methoden aan de hand die ik zelf graag gebruik.  
Houd het speels; zie het vooral als een manier om 
‘uit je hoofd’ te komen en een andere 
informatiebron aan te boren; je innerlijke wijsheid. 
 

1. Trek een inspiratiekaart 
Je kunt tarotkaarten gebruiken, of zelfs gewone 
speelkaarten, en er zijn talloze inspiratiekaarten in 
de handel (Google maar eens op inspiratiekaarten, 
inzichtkaarten, associatiekaarten. O.a. van Louise 
Hay, Deepak Chopra, Happinez, Eckart Tolle – de 
keuze is eindeloos). Je kunt je laten inspireren 
door de tekst die er op staat, of misschien heb je 
juist liever alleen afbeeldingen. Kijk wat de kaart 
met je doet, bij je oproept. Besteed aandacht aan 
symbolen, kleuren, de sfeer etc. Sta jezelf toe vrij 
te associëren in plaats van er over na te denken. 
Nog krachtiger is het, wanneer je jezelf eerste en 
vraag stelt. Zoals: wat is voor mij belangrijk om op 



te focussen? Welke informatie kan mijn intuïtie me 
geven voor mijn volgende stap? Waar blokkeer ik? 
Wat zie ik over het hoofd? Etc. 
 

2. Maak een collage 
Bepaal van te voren rond welke vraag of welk 
thema je een collage maakt. Je intenties voor 
deze maand, de richting van je loopbaan, hoe je je 
tijd wilt verdelen, welke gebieden in je leven 
aandacht vragen etc. Laat de vraag op je 
inwerken, neem een stapel tijdschriften en ga 
plaatjes knippen of scheuren. Denk er niet teveel 
over na maar kijk welke plaatjes je aantrekken. Je 
hoeft er niets over te ‘weten’. Als je uitgeknipt of 
gescheurd bent, plak je ze op een vel papier. Je 
kunt ook potloden en stiften erbij pakken en er 
woorden bij schrijven die in je opkomen, of nog iets 
bij tekenen. Het hoeft geen uren te duren; 15 – 30 
minuten is prima.  
Wat zegt het resultaat je? Wat valt je op? Aan de 
kleuren, de sfeer, de symbolen, het type beeld dat 
je hebt gekozen, de thema’s, de positie op het vel?  
 

3. Teken een mandala 
De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung zag de 
mandala als een afbeelding van het onbewuste 
zelf. In het boeddhisme vormden mandala’s een 
meditatievoorwerp. Hoe kun je ze zelf inzetten om 



toegang te krijgen tot je intuïtie? Neem een vel 
papier, potloden of stiften en een bordje. Trek het 
bordje om met een potlood; dit is je mandala. Stel 
jezelf een vraag of neem een thema dat je bezig 
houdt. Ga dan intuïtief te werk: pak een kleur die je 
nu aanspreekt, en ga tekenen. Zo maar, zonder 
doel. Let op het proces. Wat doe je? Probeer je 
structuur aan te brengen, wil je graag dat het ‘iets 
voorstelt’, of juist niet? Kras je, druk je op het 
potlood of niet, teken je ronde vormen, grillige 
vormen, lichte of juist donkere? Gebruik je veel 
kleuren, of weinig? Teken je mensen, dieren, 
abstract? Wat komt er bij je op? Je merkt het 
vanzelf als je ‘klaar’ bent. Wat valt je op aan je 
mandala? De kleuren, vormen, positie van figuren 
of voorwerpen? Ook hier weer: houd het speels. 
Kijk gewoon welke ingevingen je hebt, waar het je 
aan doet denken, wat er zo maar spontaan in je 
opkomt. Het is geen proefwerk, het is een manier 
om je intuïtie op de voorgrond te laten komen.  
 

Have fun! 
 
 


