SUCCES IS
ZIJN WIE JE BENT
HALLO!

Mijn naam is Sylvia Heistek (49). In 2011
ontmoette ik Helma Lieberwerth. Zij had
een methodiek ontwikkeld voor coaches,
zodat ze resultaatgarantie kunnen bieden.
Ze noemde het Quaning.
Op dat moment was ik zoekende. Na een
inbraak bij ons thuis zat ik niet lekker in
mijn vel.. Ik piekerde over alles, mijn werk,
mijn leven, de toekomst en ik voelde mij
onbestemd.
Daarom liet ik mij begeleiden door Helma met Quaning en het
resultaat was dat ik wist wat mijn bestemming was: Quaner worden!
Zo gezegd, zo gedaan. Een vriend sponsorde mij en sinds 2013 werk ik
vanuit de visie van Helma op mensen en persoonlijke groei en noemen
wij de kern van wie je bent: je Zijnsintentie.
Naast waarom het juist nu belangrijk is om je Zijnsintentie te weten,
vind je in dit document theoretische uitleg over het begrip, over de
levensschool en signalen, en over wat je kunt doen om nog vollediger
vanuit jouw Zijnsintentie te leven en te werken.

VEEL LEESPLEZIER

ZIJNSINTENTIE
Ruim een decennium geleden introduceerde Helma Lieberwerth haar innovatieve visie
op mensen en persoonlijke groei. Zij stelt dat elk mens op de wereld is om iets unieks
bij te dragen, aan zichzelf en aan een specifieke groep mensen. Dát noemt zij je
Zijnsintentie. Het is dat wat en wie je in wezen bent. Diep van binnen weet je precies
wat dat is. Het ligt in elke cel van je lichaam opgeslagen. Je leeft er vanzelf je leven uit,
vanaf het allereerste begin. Of je je bewust bent van je Zijnsintentie of nog te worden
hebt: het is er.

Helma Lieberwerth tijdens een
training in 2020.
Foto: Sylvia Heistek

BEGRIP

Een Zijnsintentie is een veelomvattend begrip en
tegelijkertijd krachtig in haar eenvoud. Het is meestal
verwoord in één of twee woorden.
Bijvoorbeeld: thuis, samen in positie, plek, beter,
kloppend, opschalen, beweging, verbetering, samen,
waarde, vernieuwing, veiligheid, verbinding,
uitdrukking, eigen weg, zijn, ruimte, ordening,
transformatie, geborgen, podium, combinatie.
Er zijn er nog veel en veel meer. De verwoording is heel
persoonlijk. Het moment waarop iemand de
verwoording van zijn Zijnsintentie voor het eerst hoort
is magisch! Dan gebeurt er iets. Het hele lijf reageert,
direct kippenvel. Er totale herkenning en erkenning.
Puur en van binnenuit.
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ELEMENTEN
Er zijn verschillende elementen die
samen jouw Zijnsintentie vormen. Ze
zorgen ervoor dat je je Zijnsintentie
verwezenlijkt. Ze zeggen iets over waar,
voor wie en hoe je vanuit je Zijnsintentie
bijdraagt. De verschillende
elementen samen maken jouw unieke
zelf. Dát maakt jou wezenlijk anders dan
andere mensen.

ZIJNSINTENTIE
Verlangen

Lichaam

Talenten

Context

De elementen zijn:
Verlangen
Lichaam
Talenten
Context

VERLANGEN
Je krijgt bij je geboorte het verlangen
mee om jouw Zijnsintentie te willen
verwezenlijken. Het is de natuurlijke,
drijvende kracht om je Zijnsintentie te
willen realiseren. Jouw verlangen is
continu bezig om je daartoe aan te
zetten,je daarvoor in beweging te zetten.
Bijvoorbeeld: het verlangen om iets te
innoveren, het verlangen om iets in
beweging te zetten, het verlangen om het
veilig te laten zijn, het verlangen om
mensen met elkaar te verbinden.

LICHAAM
Je hebt een lichaam dat jou in staat stelt
om je Zijnsintentie waar te maken.
Bijvoorbeeld: het lichaam met de stevige
spieren van iemand die huizen bouwt is
anders dan het frêle lichaam van iemand
die op een sierlijke manier dansend een
verhaal vertelt.
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TALENTEN
Je hebt bij je geboorte talenten
meegekregen die je in staat stellen om
jouw Zijnsintentie te realiseren. Je zet ze
vanaf het allereerste begin direct
effectief in. Een talent zoals het bedoeld
is in de Zijnsintentie-visie, is dat wat je
van nature gewoon kunt. Dat gaat als
vanzelf, daarvoor hoef je niets te leren.
Dat is het verschil met begrippen als
competenties en kwaliteiten: deze zijn
aangeleerd.
Wat voor de één een talent is, omdat hij
daarmee zijn Zijnsintentie verwezenlijkt,
is voor de ander een vaardigheid of
competentie, omdat hij ervoor heeft
moeten leren.

ZIJNSINTENTIE
Verlangen

Lichaam

Talenten

Context

Voorbeelden van talenten:
communiceren, leidinggeven, creativiteit,
analytisch vermogen, oog voor detail,
delegeren, rubriceren, vermeerderen,
verbinden.

CONTEXT
De omgeving waarin je geboren wordt
laat precies zien aan welke specifieke
groep mensen, waar en op welke manier
jij jouw Zijnsintentie bij te dragen hebt,
wat jouw context is. Jouw context wordt
in een aantal onderdelen gedefinieerd. Je
kunt dezelfde Zijnsintentie als iemand
anders hebben en toch anders zijn: de
context-onderdelen maken het verschil.
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Context-onderdelen zijn onder andere:
Daar waar jouw Zijnsintentie ontbreekt
Gericht op producten, processen of
personen
Eén-op-één, alleen, samen met anderen
of leidinggevend aan anderen
Zelfstandig of in loondienst
Op dezelfde plek of ‘en route’
Branche
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PERSOONLIJK INFORMATIEVELD
Het persoonlijk informatieveld* is die plek in jou waar alle informatie over jouw
Zijnsintentie ligt opgeslagen: wat je Zijnsintentie is, je verlangen, je lichaam, je talenten
en dat wat je in de eerste tien jaar van je leven ziet, hoort en ervaart wat je
voorbereidt om later in je leven je Zijnsintentie volledig te kunnen manifesteren. Deze
informatie vormt de bron voor jouw gedachten. Deze gedachten vormen weer de bron
voor je gedrag en daarmee voor het resultaat in je leven.
*Terminologie uit de Heim-theorie van de Duits theoretisch natuurkundige Burkhard Heim (1925-2001)

persoonlijk informatieveld

gedachten

doen = resultaat

Nieuw in het eerste kwartaal
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LEVENSSCHOOL
Om je Zijnsintentie volledig te kunnen verwezenlijken doorloop je, net als ieder ander
mens, in de eerste tien jaar van je leven een levensschool. Je start daar direct vanaf je
geboorte mee. Om je verlangen wakker te maken om je Zijnsintentie volledig te
verwezenlijken, maak je in deze eerste tien jaar alles mee wat daarvoor nodig
is. Een levensschool bestaat, bijna net zoals op een reguliere school, uit een
vakkenpakket en uit het opdoen van ervaring.

VAKKENPAKKET

VOLWASSEN

De omgeving waarin je geboren wordt is
precies díe omgeving waar jij moet zijn.
Je ziet, hoort en ervaart er in de eerste
tien jaar van je leven precies dát wat jou
specifiek voorbereidt om later in je leven
je Zijnsintentie volledig te kunnen
verwezenlijken. Het is als het ware een
specifiek op jouw Zijnsintentie afgestemd
vakkenpakket met daarin verschillende
levenslessen. Daarmee wordt je verlangen
aangewakkerd om je Zijnsintentie te
vervullen.

De oorsprong van jouw levensschool ligt
in je eerste tien jaar. Daar komen de
levenslessen voor het eerst op je pad. Je
ziet, hoort en ervaart precies dát wat je
nodig hebt om je verlangen om je
Zijnsintentie volledig te manifesteren
aanwakkert. Je speelt en daarmee doe je
ervaring op in het manifesteren van je
Zijnsintentie.

ERVARING OPDOEN
Als kind speel je gewoon. Althans,
volwassenen denken dat je als kind
gewoon at random iets speelt. Het
tegendeel is waar. In de eerste tien jaar
van je leven is het spelen een ingenieus
ervaringsprogramma. Je volgt bij het
kiezen van je spel je natuurlijke impuls
gevoed vanuit je Zijnsintentie. Waarmee
je speelt, wat je speelt, waar je speelt en
hoe jij je verhoudt tot andere kinderen;
het draagt allemaal bij aan het later
verwezenlijken van je Zijnsintentie.
Het geeft op abstract niveau een
indicatie van wat je op latere leeftijd bij
te dragen hebt en aan wie.
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Na de eerste 10 jaar volgt een periode
waarin je steeds meer een zelfstandig
individu wordt. Je bent op weg om je
bewust te zijn wie je bent, wat je
Zijnsintentie is. Je krijgt je levenslessen
als uitnodiging steeds weer op je pad, net
zolang en steeds impactvoller totdat je
begrijpt wat ermee bedoeld wordt. Over
wie je bent en hoe je je Zijnsintentie
steeds vollediger, volledig realiseert als
volwassene.
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SIGNALEN
Je verwezenlijkt je Zijnsintentie dus al min of meer je hele leven. Je bent het gewoon en
doet het gewoon. Maar hoe weet je nu bewust wie je bent? Dat is een vraag die veel
mensen bezighoudt. Het is ons natuurlijk instinct om ons bewust te willen zijn van wie
we zijn en hoe we echt van waarde voor anderen kunnen zijn. Over wie je nu werkelijk
bent, wat je Zijnsintentie is: daarover krijg je dagelijks veel informatie, veel signalen.
Als je weet waar je op te letten hebt, dan wordt er al veel duidelijk of je volledig vanuit
je Zijnsintentie leeft.

MAGNETISCHE AANTREKKINGSKRACHT

Hypersensitief en -intelligent
feedbacksysteem

SUCCES IS ZIJN WIE JE BENT

In je persoonlijk informatieveld is
informatie opgeslagen over je
Zijnsintentie en over je levenslessen.
Mensen zijn elektromagnetische wezens.
We stralen de informatie in ons
persoonlijk informatieveld continu uit en
het heeft magnetische
aantrekkingskracht. De mensen om ons
heen, alles om ons heen, reageert er heel
precies en verfijnd op. Exact in lijn met
de informatie die we uitstralen. Het
is een hypersensitief en -intelligent
feedbacksysteem, dat in signalen
aangeeft waar je je Zijnsintentie al
manifesteert en waar je je Zijnsintentie
nog vollediger te realiseren hebt. Alles is
gerelateerd aan je Zijnsintentie. Als je
signalen herkent en de betekenis ervan
begrijpt, wordt de vernuftige, dienende
werking van je omgeving je overduidelijk.
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SIGNALEN VANUIT
VERBINDING

SIGNALEN VANUIT
VERLANGEN

Als je zuiver in verbinding bent met jezelf,
zuiver vanuit jouw Zijnsintentie je leven
leeft, daar vanuit je werk vormgeeft, dan
merk je dat door deze signalen:

Je kunt ook signalen krijgen die
aangeven dat je je nog ergens van
bewust moet worden om je Zijnsintentie
vollediger te kunnen verwezenlijken: in je
leven in het algemeen of specifiek in je
werk. Of dat je daar nog bewuste keuzes
in te maken hebt. Er staan dan als het
ware nog lessen open in het
vakkenpakket van je levensschool
waarvan je je bewust te worden hebt. Die
zeggen alles over waar je je Zijnsintentie
nog verder kunt en moet realiseren om
helemaal zuiver in verbinding met jezelf
te zijn. Je merkt dat door deze signalen:

je bruist van de energie als je de
dingen doet die bij jouw Zijnsintentie
passen;
je blijft maar vertellen over dat
waar je hart van overstroomt;
de tijd verdwijnt als je bezig bent
met dat wat bij jouw Zijnsintentie past;
er komen allerlei schijnbare
toevalligheden op je pad waardoor je dat
kunt doen wat volledig bij je past en
waar je je zielsgelukkig bij voelt;
je ervaart een innerlijke zekerheid
dat dit is wat je moet doen. Al moet je nog
bedenken hoe je het gaat doen, je
gaat ervoor.
Zo iemand is helemaal in zijn element.
Hij straalt letterlijk.

je voelt je chagrijnig, geïrriteerd,
gefrustreerd, geërgerd, boos;
je voelt je uitgeput, moe;
je ervaart dat dingen stroperig gaan,
er zit ergens nauwelijks voortgang in;
je blijft maar twijfelen of innerlijke
onzekerheid ervaren.
Dit zijn allemaal signalen die ingegeven
worden door het verlangen om je
Zijnsintentie volledig te verwezenlijken.

STEEDS WEER
We zijn over het algemeen gewend om maar zo snel mogelijk van negatief ervaren
emoties af te komen. Je moet het maar los laten, er niet meer aan denken, je op iets
anders focussen. Dat werkt misschien even. Maar als het verlangen dat erin besloten
ligt openblijft, dan zal je merken dat je steeds weer opnieuw hetzelfde beleeft, soms wel
in een ander jasje. Je bevindt je herhaaldelijk in eenzelfde soort situatie. Elke keer met
een grotere impact. Net zolang totdat je begrijpt welk verlangen erin besloten ligt en je
daar invulling aan geeft.
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DE SUCCESWINKEL
Leven en werken vanuit je zijnsintentie

ZELF DOEN

WAT IS QUANING?

Je kunt dus zelf aan de slag om de
signalen te duiden die je in je leven
krijgt over het manifesteren van je
Zijnsintentie. Je kunt daar actie op
nemen. Door andere keuzes te maken
bijvoorbeeld. Maar als je steeds weer
opnieuw geconfronteerd wordt met
signalen die aangeven dat je jouw
Zijnsintentie nog vollediger te vervullen
hebt, dan is een Quaning-RGprogram
Intention of Being dé oplossing.

Quaning is een methodiek dat Helma heeft
ontwikkeld om snel en duurzaam resultaat
te hebben van begeleiding om mensen in
lijn met hun Zijnsintentie te laten leven en
werken. Het is gebaseerd op kwantummechanische principes en de Zijnsintentievisie.

QUANING-RGPROGRAM INTENTION OF BEING
RG staat voor resultaat gegarandeerd
In een gestructureerd proces van maximaal 7 weken word je persoonlijk begeleid.
Je krijgt resultaat garantie op het duurzaam bereiken van het doel.
Terugval in oud gedrag is met Quaning verleden tijd!
𝙑𝙤𝙤𝙧 𝙬𝙞𝙚?
» voor mensen die twijfelen of ze op hun plek zijn op hun werk;
» voor mensen die het beste uit zichzelf willen halen;
» voor werkzoekenden;
» voor organisaties die investeren in hun medewerkers.
𝙍𝙚𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙩𝙞𝙚:
Boudewijn Tjeertes: "dankzij de persoonlijke benadering van Sylvia blijf ik
gecommitteerd aan het doen wat nodig is. Ik geloof echt dat deze begeleiding mij
effectief heeft geleerd wat ik moet doen om waardevol werk te doen (voor mijzelf en
mijn organisatie)".
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MIJN ZIJNSINTENTIE DOCUMENT
Het resultaat van een Quaning-RGprogram
Intention of Being is dat je in zuivere
verbinding met je Zijnsintentie leeft en
werkt, Dat je je Zijnsintentie-verwoording
weet met jouw context en talenten, en je
jouw Mijn Zijnsintentie-document hebt. In
dit document is alles opgenomen over wie
jij in wezen bent en wat je bij komt dragen.

Vervanger van het huidige CV

Er zijn zes onderdelen in het Mijn
Zijnsintentie-document opgenomen:

En daar ligt het contrast met het Mijn
Zijnsintentie-document. Dat geeft de
constante van jou als mens weer, los
van tijd. Het gaat in essentie over wie jij
in wezen bent, wat je specifiek bij te
dragen hebt, aan wie en waar. Over hoe
jij van waarde bent voor anderen. Het
laat zien wat je bijdraagt vanuit grote
vervulling, zingeving en innerlijke
zekerheid.

Zijnsintentie
Dat wie je in wezen bent en wat je aan
jezelf en anderen bijdraagt, meestal
geformuleerd in een of twee woorden.
Context
De omgeving waarin je je Zijnsintentie te
brengen hebt. Je zou het kunnen
omschrijven als jouw specifieke doelgroep.
Talenten
De talenten die je bij geboorte
meegekregen hebt om je Zijnsintentie te
verwezenlijken.
Visie
De manier waarop je naar de wereld kijkt
vanuit je Zijnsintentie.
Communicatie
Dat wat je anderen vertelt over wat voor
jou vanuit je Zijnsintentie wezenlijk
belangrijk is. Het is vergelijkbaar met een
pitch.
Ervaring

Het Mijn Zijnsintentie-document wordt
gezien als een essentiële vervanger van
het huidige CV. Het CV gaat over het
verleden. Je laat erin zien wat je
competenties en kwaliteiten zijn, wat je
ooit geleerd hebt, waar je gewerkt hebt
en wat je resultaten waren.

Vervuld leven vanuit innerlijk
vertrouwen
Je hebt deze PDF nu bijna helemaal
gelezen. Heb je beeld en geluid bij het
begrip Zijnsintentie? Wil je direct aan
de slag gaan met het herkennen van
signalen? Doen! Wil je volledig werken
en leven vanuit je Zijnsintentie? Doen!
En als we je daarbij kunnen helpen, dan
doen we dat met veel plezier.
Warme groet,
Sylvia Heistek | 06-25518674
Succes is zijn wie je bent!
De Succeswinkel
www.desucceswinkel.nl

De wijze waarop je, meer of minder bewust,
je Zijnsintentie al eerder verwezenlijkt hebt
in je werk of in je leven.
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