
 
“Van bovenkamer naar onderbuik” – 151 pagina’s  (24 

oktober 2009) 

Dit boek is bedoeld voor de organisatieconsultant, 

communicatieadviseur, opleider en/of coach als ook voor de account 

manager, werkzaam binnen de werving- & selectiebureaus. 

In dit boek neemt de schrijver u mee op zijn verkenningstocht voor 

sociale innovatie binnen organisaties. Hij laat u zien op welke wijze 

intuïtie kan worden ingezet om oorzaken en verstarringen te 

traceren, te identificeren en weg te nemen. Als analysemethodiek 

wordt de MBTI-methodiek toegepast. 

Behalve de MBTI worden nog enkele analysemethodieken zoals 

Belbin en Kolb geanalyseerd en uitgebreid toegelicht. Ook worden 

kwaliteit- en organisatiemodellen zoals het INK-model en het 5-

Force-model geanalyseerd en beschreven in diverse casussen. 

Samengevat geeft dit boek een brede uiteenzetting op intuïtie, voor 

wie mensen en organisaties graag op de meest natuurlijke wijze 

ultieme prestaties wil laten leveren. Met dit boek heeft u daarvoor 

een goede handleiding met alle benodigde ingrediënten. 

 

 

“Antroposofische energie” – 280 pagina’s  (20 maart 2010) 

Dit boek behandelt organisatie- en veranderkunde vanuit een ander 

aspect, namelijk energie. Waarom maken mensen de keuzes en wat 

ligt ten grondslag aan hun motivaties ? Welke soorten energie 

bestaan er en op welke manier hebben deze energieën invloed op 

ons dagelijkse doen en laten ? 

In het boek licht ik de Antroposofie toe in de combinatie met 

Theosofie en Kosmologie. De rode draad in het hele boek is 

“energie”. Tevens speelt er een ander, belangrijker aspect van het 

dualisme, namelijk deterministisch gedrag of vrije wil. Vele filosofen 

hebben hierover reeds hun inzichten kenbaar gemaakt. Dit boek 

geeft u daarvan een overzicht. Natuur, leven en uiteraard de mens 

zijn onverklaarbaar zonder de spirituele energie erin mee te nemen. 

Als u het boek gelezen heeft, zult u kunnen beamen dat er meer 

aspecten spelen dan louter ogenschijnlijk simpele 

organisatieproblemen oplossen. Alles kunt u terugvoeren op de 

antroposofische energie van u en uw medemens. 



 

“Organismus Naturalis” – 141 pagina’s  (3 september 2010) 

Het derde boek kunt u als completering zien op de vorige twee, waardoor het 

samen als trilogie beschouwd kan worden. Dit boek sluit namelijk weer aan 

bij mijn eerste boek “Van bovenkamer naar onderbuik”, terwijl u er ook vele 

facetten vanuit het tweede boek aantreft. 

 

Middels deze editie bied ik u inzichten in de cijfers en getallen achter de 

diverse modellen en methodieken, zoals die van Myers Briggs Type Indicator 

en het enneagram van George Gurdjieff. Dat ook de Esoterie van oorsprong 

gelijksoortige getallen gebruikt, is u wellicht bekend, leest u er bijvoorbeeld 

de Bijbel maar op na. Het lijkt verklaarbaar door te stellen dat alle wijsheid 

en kennis te herleiden zijn naar eenzelfde Bron. Elke cultuur heeft daarin 

haar eigen interpretaties en belevingen, de oorspronkelijke symboliek en 

principes erachter blijven vrijwel dezelfde. De vrij jonge astrologische 

methodiek Human Design, welke gericht op het energie-profiel van het 

individu, blijkt vrijwel een één-op-één afdruk te zijn van het drieduizend jaar 

oude Boek der Verandering, I Ching. In dat licht is dit Chinese orakelboek 

toch wel het middelpunt van mijn boek toegelicht middels een casus. Dat 

getallen een symbolische en tevens een Goddelijke betekenis 

vertegenwoordigen, is iets om te respecteren en bij stil te staan. 

 

Ook dit boek is grotendeels geschreven op binnenkomende informatie in de 

vorm van beelden, zegt u maar de intuïtieve weg, zoals u wellicht begrepen 

heeft. Tezamen met de twee andere boeken is dit de gids voor u en ieder 

ander zoekende mens in dit aardse bestaan. 

 

 

“De 4 wereldbeelden” - 115 pagina’s  (10 oktober 2010) 

Hoe krachtig kan een model of methodiek zijn ? Om daar achter te komen 

kun je er andere modellen tegenaan leggen en zien waar de sterke en waar 

de zwakke punten liggen. Tevens wordt inzichtelijk op welke punten het 

model haar beperkingen kent. Immers elk model is een versimpelde 

weergave van de werkelijkheid. Die werkelijkheid is zo complex dat – om 

deze inzichtelijk te maken voor de meeste van ons – vele aspecten buiten 

beschouwing en sommige zelfs achterwege worden gelaten. 

Will McWhinney's model is eigenlijk een pragmatisch organisatiehandboek, 

waar je direct mee aan de slag kunt. Om de kracht van zijn model aan te 

geven, heb ik de volgende organisatiemodellen en  -theorieën gehanteerd 

zoals het 5-krachtenmodel van Porter, de cultuurscans Spiral Dynamics en 

het 4 kwadranten-cultuurmodel van Ken Wilber. Voorts heb ik de kracht 

getoetst aan de profileringsmethodiek MyersBriggs Type Indicator, 

uitgesplitst in fysio-biologische en de mentale aspecten. Ook komt Human 

Design met I Tjing kort aan bod.  

In de laatste fase heb ik een analogie gemaakt met het natuurkundige 

fenomeen kernfysica, het aspect kernfusie, de Chaostheorie in haar volle 

breedte om  ten slotte te eindigen met een praktisch voorbeeld. 

Houdt Will’s metapraxis stand ? Dat kun je in dit boek teruglezen. 

 



“ ‘n Geniale Genius”   - 188 pagina‘s  (11 mei 2011) 

Vele Hoogbegaafden en HoogSensitieven hebben zelf weinig tot geen kennis 

van het fenomeen HB en HS, wat bij hen speelt. Het beeld dat het fenomeen 

bij de meeste mensen oproept, is namelijk die van een hoge Intelligentie of 

Intelligence Quotient. 

Kazimierz Dabrowski geeft met zijn onderzoeken andere inzichten aangaande 

HoogBegaafdheid en HoogSensitiviteit. Hij breidt dit uit tot een vijftal 

dimensies. Zijn uitgangspunt hierbinnen is dat emotie de motor van een 

ieders ontwikkeling is. Dat geldt voor ieder mens, dat geldt nog vele malen 

sterker bij de HB-er en HS-er. Veel mensen halen deze 5 stadia niet eens, 

terwijl dit zich juist bij HB-ers en HS-ers op jonge leeftijd kan manifesteren. 

Hij baseert zich bij dit fenomeen op onder andere op Henri Bergson’s 

intuïtieve intelligentie en Søren Kierkegaard’s “Existionalisme”. Dat laatste 

brengt Dabrowski in relatie met depressies bij HB-ers en HS-ers. 

Wat kunnen we van dit boek leren ? De inzichten vanuit het fenomeen 

kunnen de HB-er en HS-er en de omgeving dichter bij elkaar brengen. Uiteen 

gezet middels een tweetal discussies met ervaringen in een breed perspectief 

weergegeven. Herkenning en daarmee bewustwording komt van binnenuit 

het individu zelf. Dat is de voornaamste stap. Daarna onze directe omgeving.  

 

“Apprenti”   - 225 pagina’s  (24 september 2011) 

Apprenti of leerling. Goethe heeft er een verhaal aan gewijd, “Der 

Zauberlehrling”, de wijze waarop een leerling zijn pad van ontwikkeling volgt 

en hoe diens meester met zijn fouten omgaat. Bij het zoeken naar een 

afbeelding voor mijn nieuwe boek “Apprenti” zat ik geheel met mijn 

gedachten in de Meester-Gezel-, in de Gilde-gedachte. Een geschikte 

afbeelding heb ik gevonden in de ludieke weergave van Walt Disney’s Mickey 

Mouse en Phantasialand. Is dat een verantwoorde keuze voor een boek met 

een serieuze boodschap ? 

 “Apprenti of leerling”, in mijn geval gaat het over mijn relatie ten opzichte 

van Henri Bergson. Het boek vanuit de inzichten en filosofieën van Bergson 

sluit subliem aan op mijn zoektocht om authenticiteit verder te onderzoeken. 

Mijn methodiek heet intuïtie, Bergson noemt het sympathie. Sympathie om je 

zelf en de ander te doorgronden. Wie ben je werkelijk, waar ligt je waarheid 

en op welke wijze profileer je jezelf in deze wereld ? Kunnen 

profileringstesten en aanverwante methodieken dat aangeven ? In beperkte 

mate. De doorslaggevende factor blijft de andere mens, echter wel iemand 

met ultieme kwaliteiten, met een hoger bewustzijn dan menigeen zich kan 

voorstellen. Iemand die als geen ander kan aanreiken hoe je zoektocht eruit 

zou kunnen zien. Geheel vrijblijvend, immers niets moet. De noodzaak 

hiertoe openbaart zichzelf aan jou als blijkt dat het inderdaad op je pad ligt. 

Wat kun je met dit boek ? Een ultieme vraag met een antwoord die jij zelf het 

beste kunt geven. Ik ken jou immers niet, al zou ik je graag leren kennen en 

je willen helpen bij het vinden van je authenticiteit. Tot die tijd is het aan jou 

zelf wat je ermee kunt en wilt. Voel het gewoon. 



 

“Van Nomade tot Monade” – 164 pagina’s (24 oktober 2012) 

Wat heeft de reis van de mens met de boektitel te maken en wat heeft de 

subtitel hier mee van doen ? Als we voorop stellen dat de monade de hoogst 

haalbare status is van de mens, dan bedoel ik daarmee dat dit individu zeer 

dicht diens bron benadert, diens creator of voorbeeld. Immers elk individu is 

daar een fractalisatie van. Een deel dat grote congruentie vertoont met die 

bron, echter als fractaal een pad te gaan om daarin op gelijksoortige wijze 

diens verantwoordelijkheden te kunnen bepalen en te nemen. Dit traject kun 

je bewustwording noemen met als ultiem middel het gehele spectrum van 

intelligentie. De mens wordt daarmee deelgenoot en getuige van de 

schepping van zichzelf, anderen, de natuur en het hele universum. Hoe dat 

er allemaal uitziet, welke andere aspecten daarbij van invloed zijn, waarvoor 

je zelf weer de initiator kunt zijn lees je in dit boek. Weet jij hoe ver jij bent 

op het traject na het lezen van dit boek ? 

 

“Psycho~Sophy” – 125 pagina’s (21 maart 2013) 

This book represents a large personal research combined with science, 

knowledge and experience. These years of human’s suppressions ~ although 

it doesn’t appear to be like that ~ show how the world of today is ordered 

and controlled. That is not even the end of it. Our financial economics create 

more dependent behavings than ever before. Dependent behavings mean 

for lots of people anger, frustration, fear and disappointments. In the 

opposite world view it means maximum control and power. Based upon the 

theories, empirics and hypotheses of several biologists, philosophers and 

psychologists I take you through the world, their innovative looks and ideas 

to make this a better place. Is it possible ? Perhaps, the answer is enfolded 

within each individual. Read this book of mine and find out for yourself. 

Regain your true identity by acknowledging the higher source. 

 

 

“Debt & Penance” – 103 pagina’s (06 juni 2013) 

Has the economic crisis really to do with finances and money ? Mankind lost 

sight on its own identity. Economics have become just substitutes of that 

without ethical values. Now it is the moment to regain your own identity and 

free yourselves of the destructive power and control that money initiates. 

Based upon lots of (ancient) philosophers I reconsider the phenomenon and 

integrate as far as applicable the discipline of Psychology in it. Shall we 

succeed in re-identify, dis- and re-cover ourselves ? 

 

 



“integral holistic metapraxis” – 99 pagina’s (4 september 2013) 

This book is a manual, a metapraxis and integrally it is also  a moderation of the 

Psychiatrist’s book DSM ~ “Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders”.  

It gives you the opportunity to learn and experience the content immediately in 

your daily life. Principally it is a study book for very curious people who wish to 

know more about Human Nature. This book may be important when people deal 

with huge problems based upon their intercommunication. Discover your 

preferential way of perceiving and interpreting or your own world view and find 

out about the ones of other people around you. That will help you to understand 

the world better and communicate more purely. 

 

 

“My~KeY” – 195 pagina’s (17 februari 2014) 

This book contains the book "integral holistic metapraxis" and also articles based 

upon Plato's "Forms & Ideas", David Bohm's "Implicated Order", Henri Bergson's 

"Creative Evolution", Sigmund Freud's "Psycho Analysis" and Carl Jung's "Red 

Book" and finally "High Five" about e.g. the Metallic Means. 

 

 

 
 

 

“the Theory is the Theater of the Mind” – 226 pagina’s (14 september 

2014) 

Based upon the quote of David Bohm Concepts,  

Theories and Philosophies by : Gottfried Leibniz / Sigmund Freud / Ludwig 

Boltzmann / Jacques Lacan / Franz Brentano / Henri Bergson / Albert Einstein / 

Gilles DeLeuze / Héléna Blavatsky / James MaxWell / Peter Ouspensky / George 

Gurdjieff / Carl Jung / Will McWhinney / David Bohm / Kazimiertz Dabrowski 

 



“Heel-Begaafd” – 56 pagina’s (20 oktober 2014) 

De integraliteit aangaande hoogbegaafdheid gaat verder dan de reguliere testen 

laten zien. Hoogbegaafdheid kent 5 dimensies - op basis van het concept van 

Dabrowski - die integraal tot de meest intensieve ultimiteit van hoogbegaafdheid 

kan leiden.  

In deze volledigheid van intelligentie - als integraliteit van het gehele spectrum 

van intelligentie - heb ik hiertoe dan ook het nieuwe woord geïntroduceerd; 

"Heel-Begaafd". Dit boekje zet dit proces verder uiteen. 

 

 

 

 

“intelligentie = energie” – 88 pagina’s (31 oktober 2016) 

Het boekje dat jij nu in je handen hebt en wat je nu leest, bevat de meest 

vooruitstrevende en integrale inzichten binnen de menselijke natuur. Het geeft 

jou een beschrijving van wie je bent, wat je passie, je drijfveren en talenten zijn 

en vooral; hoe je erachter kunt komen voor jezelf. Het grote verschil met alle 

andere methodieken is dat ik hier de menselijke energie als uitgangspunt neem. 

Jouw karakteristieke structuren bepalen namelijk ook de structuren en 

eigenschappen van jouw energie. Andersom geldt dat eigenlijk net zo. De 3 

meest essentiële bewustwordingscentra die je hiervoor kunt gebruiken zijn je 

intuïtie, je emotie en je cognitie. Welke van de 3 prefereer jij in je denken & 

doen; welke wordt als eerste getriggerd in jouw dagelijkse activiteiten ? Met 

andere woorden; hoe wordt jouw passie omgezet in de juiste actie; hoe ziet de 

verbinding tussen hoofd en hart eruit ? 

 

 

“K’Now-Body” – 252 pagina’s (20 april 2016) 

'K'Now-BodY' is based on the nature of the Universe dealing with Quadruples 

within its macro Galaxies and the micro Human Mind. Including 2 additions : the 

Movement & the Architect. 

 



 

“intuition & metaphysics” – 72 pagina’s (14 april 2019) 

Henri Louis Bergson and his conceptional thinking about human nature starting 

with and respecting 'movement'. It is a summary of 2 animations based on his 

book "Creative Evolution" from 1907. Based on the concepts of Aristotle, Pirsig, 

Buridan, Renselle, Dabrowski and more. 

 (a full color version) 

 

 

 

 

“Magnetic Magic” – 440 pagina’s (17 februari 2016) 

Reference book for Study book 'University for Life' IMAGES of ANIMATIONS only 

!  

PsychoSophy ~ Geometry & Intelligence Human Design System :: Reflector The 

Matrix ~ Integrality of the Mind Momental Movementality & the Architect Jean 

Gebser : Systasis & Synaeresis Berhard Riemann : the Zeta Function Alfred 

Whitehead : Panentheism James Maxwell : the Daemon Wilfred Leonardo : Mister 

Intuition René Descartes : Genesis Henri Bergson : One's esteem - S-Thymia 

 

 

 

“PENTASCOPY” – 714 pagina’s (15 augustus 2016)  

The ultimate Study Book about Human Nature  

Book 1 : Psycho~Sophy  

Book 2 : Debt & Penance  

Book 3 : My~KeY  

Book 4 : The Theory is the Theater of the Mind  

Book 5 : K'Now-Body 


