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„Innerlijke zekerheid“ 
 

 

„Ken je dit? Je moet een belangrijke beslissing nemen en je weet van binnenuit heel zeker welke beslissing de 

juiste is. Of je verwacht een belangrijke gebeurtenis en je weet van binnenuit dat die spoedig zal plaatsvinden. 

Ongeacht wat anderen denken. Ongeacht hoe waarschijnlijk of moeilijk het is. En ook ongeacht wat je verstand 

erover zegt.  

Ze weten het gewoon. Ze hoeven het zichzelf niet mentaal of als een mantra voor te houden. Hun zekerheid is 

in hen geworteld. Ze kunnen het niet rechtvaardigen. Ze denken gewoon dat het zeker is. 

Een dergelijke innerlijke zekerheid is voor mij een uitdrukking van een hoog geleefde spiritualiteit. Want het laat 

zien dat de persoon in kwestie in contact staat met een wijsheid die veel verder reikt dan wat hij vanuit zijn 

ervaringen en wijsheid kan onderbouwen. Innerlijke zekerheid is een geschenk. Het is er gewoon. Het kan niet 

geleerd of geforceerd worden. Er is geen techniek om het op te roepen of het optreden ervan te versnellen. 

Innerlijke zekerheid is een verschijnsel van het leven zelf. Het is niet gebonden aan rituelen of voorwaarden. 

Het doet zich voor waar iemand verbonden is met zichzelf en met het leven. Waar iemand onvoorwaardelijk 

vertrouwen in heeft. Ik denk dat vertrouwen in het leven hiervoor een belangrijke sleutel is. 

Ik hoor steeds weer dat veel mensen de ervaring van innerlijke zekerheid hebben gehad. Het verschijnt vaak 

als een korte impuls in een rustige minuut. Maar omdat het signaal niet aanhoudend en luid genoeg is, wordt 

het niet serieus genomen. Het is afgeluisterd. Het bericht vervaagt. De betrokkenen twijfelen aan de relevantie 

ervan en handelen volgens hun rationele besluitvormingslogica. Dat is eigenlijk jammer. Omdat ze achteloos 

iets weggooien dat hun leven enorm zou verrijken. 

Let er dus op de volgende keer dat je je innerlijke zekerheid tegenkomt. Neem het serieus. Luister ernaar. Ik 

beloof je, het zal het waard zijn voor je. Je zult een nieuwe kwaliteit van leven ervaren. En u zult profiteren van 

een vooruitziende blik die veel verder gaat dan wat u zelf kunt zien. 

Uw Hans-Jürgen Krieg 

 

Over de auteur 

Hans-Jürgen Krieg is de auteur van de boekenreeks "De kleine egel". Hij coacht bedrijven en individuen in het 

praktisch gebruik van hun spirituele potentieel. Met zijn diepgaande begrip van de onderlinge verbanden van 

het leven en zijn meer dan 30 jaar ervaring in het bedrijfsleven, ondersteunt hij degenen die betrokken zijn bij 

het bouwen van bruggen om de echte wereld te verbinden met hun "innerlijke bron".“ 
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