
Kennismaking met het 

ontwikkelatelier van 
Voor de uitwerking van de aantekeningen van het ge
sprek met Catharina raadpleeg ik nog even de website 
van haar praktijk: www.inzichtpresent.nl. Want de eerlijk
heid gebiedt me te zeggen dat het gesprek al weer van 
een tijdje terug is. Tja, en wat moet ik dan nog schrijven 
als zo goed als alles op de website te vinden is? Je kunt 
er Catharina zelfs in levenden lijve, op video tegenko
men. Misschien zit de uitdaging er dan toch in om iets te 
schrijven waarin ik mijn gevoel volg: één van de belang-
rijkste uitgangspunten van het werk van Catharina. 

Voor de goede orde. Catharina is een 
coach en trainer die in de wijk woont 
en werkt op locaties die het best pas
sen bij wat ze op dat moment met haar_ 
cliënt gaat doen. In incidentele geval
len kan dat thuis zijn, maar evengoed 
ook wandelend in de Hatertse Vennen 
of op een mooie locatie waar met een 
groep gewerkt kan worden. 

Na het gesprek met haar bleef de hele 
tijd de uitdrukking in mijn hoofd han
gen van 'verstand komt met de jaren'. 
En wat is dan verstand? Je kennis en 
ervaringen, die je in de loop van je le
ven vergaart? Ongetwijfeld. Catharina 
zou zeggen: 'ook'. Voor haar is het van 
belang dat je ook je gevoel, je intuïtie 
als bron gebruikt. En dat is eenvoudi
ger gezegd dan gedaan, blijkt in de 
praktijk. Om bijvoorbeeld moeilijke 
situaties in je leven door te komen 
ontwikkel je mechanismen, patronen 
om dat te doen. Belangrijk en nut
tig op dat moment. In je latere leven 
kunnen die patronen je echter ook in 
weg zitten, omdat ze je afhouden van 
wat je nu 'echt' wilt. Ruimte geven aan 
en vertrouwen hebben in je intuïtie is 
daarbij een belangrijke bron. Het is 
Catharina's missie en plezier om men
sen te ondersteunen in het aanboren 
van die bron. 

Een belangrijke achtergrond bij haar 
werk is de levenservaring en het in
zicht dat Catharina zelf heeft opge
daan: onder andere door het volgen 
van opleidingen bij 'Intuïtief Traject'. 
Nu is ze op een niveau dat ze daar als 
'intuïtief coach' cursussen verzorgt. 
Haar methoden van werken hebben 
veel van doen met creativiteit en be
weging/doen. Het gevoel, de intuïtie, 
is daarin belangrijker dan het ver
stand. Enerzijds werkt zij met indivi
duen, een-op-een, rond bijvoorbeeld 
thema's als 'trots met imperfectie' 
of 'vroeger verdriet'. Catharina doet 

deze coaching onder meer wandelend 
met haar cliënten. Een slag dieper is 
PRI, Past Reality lntegration: het (h)er
kennen en vrijkomen van als kind op
gedane ervaringen van tekortschieten 
of onvervulde behoeften. Anderzijds 
werkt zij met groepen aan collages 
over je 'ziel': over zingeving en bron. 
Mooie voorbeelden daarvan staan op 
de website. 

Een heel spannende methode, zoals ik 
'm hoorde, vind ik de 'reading'. Daarin 
'leest' Catharina jou als individu, ver
telt wie je in wezen bent en wat je aan 
het ervaren bent, waarbij ze op voor
hand alleen je naam wil weten en puur 
haar eigen intuïtie inzet. Zo'n sessie 
wordt afgerond met een 'healing', een 
korte 'energetische' massage (zonder 
je aan te raken) om de reading te laten 
bezinken. Ook als je de video op de 

website bekijkt, waarin Catharina de 
reading uitlegt, blijft het iets avontuur
lijks, bijna magisch hebben. 

Wellicht overbodig om te zeggen, 
maar ben je geïnteresseerd, schroom 
dan niet om contact op te nemen met 
Catharina Janssen van lnzichtPresent. 

06 43 92 24 56 
catharina@inzichtpresent.nl 
Www.inzichtpresent.nl 
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