
4 Trucjes om jezelf open te stellen voor 
innerlijke wijsheid 
 
1. Wees ontspannen 
  
Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om contact te maken met je diepere weten, de 
uitdaging ligt er vooral in de 'ruis' van de lijn te krijgen: het commentaar van je rationele 
geest. 
  
Wanneer we in een ontspannen staat zijn, wordt onze geest rustiger en is het makkelijker om 
beter te horen wat er van diep binnenin ons naar boven borrelt. Eén van de makkelijkste 
manieren om tot die ontspanning te komen, is door te mediteren. Bijvoorbeeld met onze 
ademhalingsmeditatie: http://commithappiness.nl/bewust-ademhalen 
  
  

2. Begin makkelijk 
  
Hoe meer druk je op jezelf legt, hoe actiever je geest wordt. Als je grote, belangrijke vragen 
voorlegt aan je innerlijke wijsheid is het gemakkelijk om in de stress te schieten en jezelf juist 
af te sluiten voor innerlijk weten. 
  
Ik wil je aanraden om als je net begint met het ontdekken van je innerlijke wijsheid, met 
kleine vragen te beginnen. Of om gewoon om een algemeen advies te vragen. 
  
  

3. Stel geen verwachtingen aan het antwoord 
  
Luisteren naar je wijsheid, heeft alles te maken met open zijn, ontvankelijk zijn. Als je 
bepaalde verwachtingen hebt van wat een antwoord kan zijn, sluit je je af voor de kennis die 
buiten die verwachting valt. 
  
Hetzelfde geldt voor de manier waarop je verwacht dat het antwoord naar je toekomt. Als je 
ervanuit gaat dat je een innerlijke stem zult horen die je het antwoord vertelt, zie je het 
misschien niet wanneer het antwoord komt in de vorm van een boek dat op je pad komt, of de 
opmerking van één van je vrienden.  
 
Neem een open houding aan en je zult de meeste wijsheid binnen kunnen laten. 
  
  

4. Verbind jezelf met de kosmos 
  
Om je verbinding met collectieve wijsheid te versterken, kun je letterlijk visualiseren dat er 
een straal van licht of energie, van je kruin de hemel inreikt. Zet daarbij de intentie dat alle 
informatie die je via deze lijn ontvangt, vanuit een hoger bewustzijn komt. Als je wilt, kun je 
dit licht nog mooier en krachtiger voorstellen om deze verbinding te versterken. 
  
Je kunt deze visualisatie doen wanneer je antwoord zoekt op een specifieke vraag, of gewoon 
regelmatig herhalen om je connectie met het hogere op een permanente basis te versterken. 


