
Onbewuste	  patronen	  vormen	  veel	  lichaamstaal	  en	  uitstraling	  

Het	  is	  fair	  om	  te	  stellen,	  dat	  lichaamstaal	  op	  kritieke	  momenten	  in	  belangrijke	  mate	  weergeeft	  wat	  er	  
onbewust	  in	  je	  leeft.	  Dat	  lijkt	  wat	  zwaar	  aangezet,	  maar	  wie	  anders	  is	  verantwoordelijk	  voor	  wat	  je	  
uitstraalt?	  Het	  echte	  punt	  is	  natuurlijk:	  hoe	  zorg	  je,	  dat	  je	  van	  jezelf	  leert	  over	  wat	  je	  uitstraalt,	  dat	  je	  
leert	  om	  je	  onbewuste	  meer	  te	  beseffen	  en	  ermee	  om	  te	  gaan?	  Immers,	  lichaamstaal	  is	  tachtig	  
procent	  van	  de	  communicatie.	  

Wie	  een	  echte	  leider	  wil	  zijn,	  zichtbaar	  en	  voelbaar	  bij	  de	  mensen	  die	  hij	  leidt,	  heeft	  geen	  keus:	  dan	  
moet	  ik	  weten	  waar	  ik	  geleerd	  heb	  wat	  ik	  laat	  zien.	  Zodat	  het	  in	  mijn	  bewuste	  komt	  en	  ik	  ermee	  om	  
kan	  gaan.	  Het	  maakt	  me	  dan	  minder	  gevangene	  van	  mijn	  eigen	  patronen.	  Het	  geeft	  me	  zelfs	  rijkere	  
keuzes	  hoe	  te	  handelen.	  En	  veel	  eenvoudigere	  keuzes	  ook:	  ik	  voel	  ze	  veel	  beter	  aan.	  En	  omdat	  ik	  als	  
mens	  authentieker	  word,	  stimuleert	  dat	  ook	  bij	  de	  mensen	  direct	  om	  me	  heen	  om	  echter	  te	  worden,	  
en	  dan	  dus	  ook	  de	  reacties	  te	  kunnen	  geven	  waar	  ik	  echt	  wat	  aan	  heb.	  

	  

Het	  hart	  heeft	  zijn	  redenen	  die	  de	  rede	  niet	  kent.	  

	  

Persoonlijkheid	  en	  karakter	  enerzijds,	  en	  zakelijke	  ervaring	  anderzijds	  ontmoeten	  elkaar	  op	  een	  
snijvlak:	  daar	  gebeurt	  precies	  wat	  je	  besluit	  te	  laten	  zien	  en	  te	  doen,	  en	  juist	  daar	  gebeurt	  het	  ook	  
maar	  al	  te	  vaak	  dat	  je	  je	  ratio	  met	  goede	  argumenten	  laat	  overheersen.	  En	  soms,	  dat	  je	  juist	  daar	  je	  
gevoel	  laat	  overheersen:	  het	  hart	  heeft	  zijn	  redenen	  die	  de	  rede	  niet	  kent	  (Le	  coeur	  a	  ses	  raisons	  que	  
la	  raison	  ne	  connaît	  point;	  Blaise	  Pascal,	  1623-‐1662).	  Pascal	  was	  zowel	  wiskundige	  als	  theoloog	  en	  
filosoof,	  en	  hij	  wist	  van	  insluiten	  van	  twee	  kanten.	  Het	  is	  dus	  heel	  waardevol	  om	  precies	  op	  dat	  
snijvlak	  te	  gaan	  kijken	  wat	  er	  gebeurt.	  

Zoals	  over	  smaak,	  valt	  ook	  over	  gevoel	  niet	  te	  twisten,	  er	  zit	  per	  definitie	  geen	  logica	  onder	  gevoel.	  
Daar	  speelt	  het	  onbewuste	  uiteraard	  een	  stevige	  rol	  in,	  met	  alle	  ervaringen	  en	  onbewuste	  
gedragingen	  die	  iemand	  in	  zijn	  leven	  ‘opgespaard’	  heeft.	  Dus	  die	  kant	  van	  het	  snijvlak	  is	  een	  lastige:	  
het	  vereist	  diepte	  bij	  het	  te	  rade	  gaan	  bij	  jezelf.	  

Het	  werkelijke	  duurzame	  aspect	  zit	  hier	  in:	  als	  je	  goed	  genoeg	  en	  ver	  genoeg	  heen	  en	  weer	  blijft	  gaan	  
over	  de	  diverse	  snijvlakken	  die	  er	  zijn,	  dan	  integreer	  je	  alles	  wat	  je	  nodig	  hebt	  op	  de	  best	  mogelijke	  
manier.	  Door	  steeds	  op	  en	  over	  dat	  snijvlak	  te	  gaan,	  ga	  je	  beide	  kanten	  echt	  zien	  en	  begrijpen.	  Je	  
moet	  heen	  en	  weer	  tussen	  twee	  uiteinden,	  om	  te	  weten	  waar	  het	  midden	  zit.	  Je	  moet	  de	  spanning	  
tussen	  twee	  uitersten	  echt	  voelen,	  om	  stroom	  te	  kunnen	  ervaren.	  

	  


