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Autoriteit Manifestor, hoe maak jij jouw juiste besluiten? 

Jij als Manifestor voelt in het moment al of dit is wat je hebt te doen. Het idee komt niet voor niets tot 
je en jij mag gaan leren vertrouwen dat dit de wereld in mag. 
 
De juiste timing is wanneer jij een GO in je lichaam voelt. Het enige wat je hebt te doen is andere 
mensen informeren dat je dit gaat doen. Je hoeft niet om toestemming te vragen, je bent niet in lijn 
als jij je aanpast, je mag meteen in actie komen om iets gedaan te krijgen. 
 
Niemand kan de juiste beslissingen vanuit het hoofd maken, daar is je hoofd niet voor gemaakt. De 
juiste beslissing kun je ergens in je lijf voelen of gewoon weten, afhankelijk hoe jouw wijsheid en 
intuïtie tot jou spreekt. Jouw HD kaart bestaat uit centra. Eén van die centra is de meest belangrijke 
centrum in jouw kaart en dat is je innerlijke autoriteit. Jouw autoriteit kun je zien als jouw innerlijke 
impuls om een beslissing te nemen die je de beste ervaring op zal leveren. Jouw intuïtie. Jouw JA of 
NEE beslisser. Dit zijn het Emotionele centrum, het Sacrale centrum, het Milt centrum, het Ego 
centrum en het G centrum. In deze volgorde worden ze ook toegekend. Heb je geen van deze 5? Dan 
heb je een geen innerlijke autoriteit maar moet eerst naar de buitenwereld uitreiken voordat je jouw 
innerlijke waarheid weet. 
 
Kijk even op jouw kaart welke autoriteit jij hebt. 
 
Emotionele autoriteit, de emotionele manifestor 
Helderheid is pas te voelen wanneer de emoties kalm zijn. Het is dus niet gek als je af en toe geen idee 
hebt wat je moet kiezen in het moment. Wacht op emotionele helderheid als je een beslissing moet 
maken. Jij hebt een automatische golf van verschillende emoties. Wacht de ups en downs af van jouw 
emotionele golf. Tijdens deze ups en downs krijg je veel inzichten en perspectieven over dat ene 
onderwerp waar je een beslissing over moet maken. Neem nooit het besluit uit enthousiasme, 
verdriet of boosheid. Slaap er een nachtje over. En bij grote beslissingen wacht op zijn minst 3 dagen 
(werk, relatie, verhuizen). Stel jezelf 3 keer de vraag: Krijg ik er een goed gevoel bij? Krijg ik er energie 
van? Vertrouw op dat antwoord. Wees trouw aan dat gevoel, wat vaak niet te rationaliseren valt. 
Verder is het heel belangrijk om je emotionele golven in het moment te volgen en die dan ook volledig 
te accepteren, zonder oordeel. Geef jezelf wat je nodig bent in het moment, in plaats van jezelf te 
dwingen wat je zou moeten doen. Dus als je in een emotionele golf van een dip zit, voel je misschien 
dat je niet enthousiast bent om te werken maar wil je chillen. Geef jezelf toestemming om te chillen. 
Oordeel niet over je dip. Het helpt je sneller door de lage golf heen te gaan met minder weerstand, 
waardoor je ook vervolgens vanuit flow ook lekkerder kan werken. Forceer dus niets. 
Je voelt alle emoties van het mens zijn van low tot high. Het kan intens zijn. Je ervaart als geen ander 
dat je leeft. 
 
Splenic autoriteit (milt, intuitief), de splenic manifestor 
Je bent intuïtief. Je kunt zonder aarzeling, heel spontaan en intuïtief in het moment een besluit 
maken. De informatie die je intuïtie je geeft komt eenmalig in het moment en de boodschap wordt 
niet herhaald. Het is een fluistering in het hier en nu. Belangrijk is dat je hoofd er niet mee gaat 
bemoeien, want dan is het spontane in het moment ervaren alweer voorbij. Vaak moet je weer even 
leren vertrouwen op je intuïtie. Jij weet wat wel of wat niet goed is voor je, op basis van intuïtie. Jouw 
intuïtie leidt je de weg. 
 
Ego/Hart/Wil centrum, de Egogerichte Manifestor 
Beslissingen maken gaat om je hartsverlangen en wil te volgen. ‘Volg je hart’ en ‘ik wil’ past bij jou. Je 
weet wat je wil en weet daardoor wat goed voor je is. Doe wat je wil en waar je naar verlangt en volg 
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je hart voor juiste beslissing. Je kunt een bepaalde sensatie van een ja of nee voelen bij je hart. Doe 
wat jij wil, niet wat een ander verlangt. En als je hart er niet inzit, dan doe je het niet. 
 
Welke manifestor ben jij? Welke autoriteit heb jij? 

 
 
Wat zegt dit over jouw besluitvorming? 

 
Welke 3 dingen heb je afgelopen tijd wel gedaan, terwijl je vanbinnen wel voelde dat je het niet wilde? 

 
Wat is de reden dat je dit wel hebt gedaan? 

 
Wie wilde je geen pijn doen of kwetsen? 
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Wat was het resultaat? 

 
Wat was er gebeurt als je duidelijker je grens aan had gegeven? 

 
Welke mensen lopen iedere keer over jouw grens heen? 

 
Welke 3 dingen heb je niet gedaan terwijl je van binnen juist wel voelde dat je het moest doen? 

 
Wat is de reden dat je het niet hebt gedaan? 
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Met wie heb je (on)bewust rekening gehouden? 

 
Wat was er gebeurt als je het wel had gedaan? 

Bij welke dingen krijg je nog steeds een warm gevoel? 
 

 
 
Wat heb je te doen? Welk besluit ga je nemen? 

 

 

 

 

 


