
  

Zintuiglijke Scherpzinnigheid - 
Hakalau 



“To go out of your mind at least once a day  
is tremendously important.  

By going out of your mind, you come to your senses.” 
— Alan Watts 
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Zintuiglijke Scherpzinnigheid – perifere blik 

Zintuiglijke scherpzinnigheid: Het is de sleutel tot oordeel loos 
waarnemen, tot zuiver kijken naar de fysieke veranderingen bij een 
ander. 

Dus weer even in de herhaling, alleen al omdat het belangrijk NLP-
onderwerp is. 

Wanneer we feitelijk gaan waarnemen, dus alleen met onze 
rechterhersenhelft, de helft die sensorische informatie op neemt, dan 
blijven we uit het oordeel. Immers: bij de filtering van de informatie, 
wanneer die verplaatst wordt naar onze linkerhersenhelft, de plek 
waar we er concepten en verhalen van maken, daar zijn we niet meer 
zuiver in onze waarneming. Dan zien we vooral wat we al verwacht 
hadden te zien, dan kijken we met onze gedachten erbij.  

Hoe vaak zien we veranderingen helemaal niet? We kijken alleen naar 
wat we onszelf als opdracht hebben gegeven om naar te kijken en 
richten ons niet of veel te weinig op wat onze zintuigen binnen laten. 
En onze zintuigen scherp gebruiken, is dan ook een kunst!  Wat zou 
er gebeuren wanneer we meer zouden opmerken? Beter zouden 
waarnemen? Hoeveel informatie gaat er nu verloren? 

Sommige beroepsgroepen worden hierin extreem getraind. De 
politie en de recherche bijvoorbeeld. Die moeten een heel brede blik 
hebben. Bij een verhoor van een verdachte is het handig om heel 
subtiele veranderingen in en van het lichaam op te merken. Want dat 
is allemaal informatie die, wanneer niet opgemerkt, verloren gaat. In 
NLP termen noemen we dat een perifere blik, of kijken met zachte 
ogen. 
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Zintuiglijke Scherpzinnigheid – perifere blik 

Nu weten we dat ons lichaam alleen maar in het hier en nu kan zijn, 
nergens anders. En dat ons lichaam wordt aangestuurd door onze 
onbewuste processen aan de binnenkant, onze interne voorstelling, 
stemming en fysiologie.   

Als je in het hier & nu bent, is alles mogelijk. We hebben eerder al 
gekeken naar je filters. Naar je verleden, naar waar je vandaan komt. 
En hoe dat je het niet gebruiken van je filters? We zijn ons “filter-
systeem”, dus hoe doe je het niet doen? Hoe kun je je hoofd 
stilzetten? 

Een manier is om in het hier en nu te zijn, is het de perifere blik. 

Iedere 90 minuten ga je van Beta (actief, bijv mail typen) automatisch 
naar beneden naar Alpha. Dat is het moment dat je lichaam 
ontspant. Alleen wij proberen hier tegen te vechten. Zoals 
bijvoorbeeld, oh ik voel me niet meer zo energiek als een uur 
geleden.  Oh, laat ik maar een koffie of energiedrankje nemen en 
hiermee forceer je je lichaam in een actie-modus. Het gevolg is dat 
we dan vaak een laatindemiddag-dip hebben. Herkenbaar? 
Je lichaam heeft eens in de zoveel tijd een pauze nodig.  
En wat we van een computer accepteren we wel, dat er afentoe een 
reboot nodig is. Het helpt om dingen weer op orde te krijgen. Alleen 
voor onszelf vinden we dit vaak lastig.  

En als we ontspannen, komen we in een bepaalde staat, waarin we 
op een gemakkelijke manier kennis tot ons kunnen nemen. De reden 
dus om dit echt voor jezelf te willen. Het geeft je de mogelijkheid om 
even uit te zoomen. Als je naar een perifere blik gaat, ga je naar het 
parasympathisch zenuwstelsel, worden je cellen van extra zuurstof te 
voorzien en reset your mind.   
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Zintuiglijke Scherpzinnigheid – perifere blik 

Als je zou kijken naar een simpele weergave ons zenuwstelsel, dan 
besturen twee delen stress en ontspanning:  
¤  het sympathisch deelt zorgt voor stress 
¤  het parasympathisch deel voor ontspanning.  
 
 
 
 
Ons zenuwstelsel schakelt autonoom tussen stress en ontspanning. In 
normale omstandigheden zijn beide systemen in balans. In 
spannende, uitdagende en onzekere tijden, zal het sympathische 
deel het vaakst ingeschakeld zijn. Ben je rustig en ontspannen, dan 
staat de schakelaar op de parasympatische stand: de relaxmodus. 
Het gave is: deze schakelaar kun je ook zélf bedienen. Iedereen kan 
zélf schakelen tussen de twee delen en kan zo zélf snel en bewust van 
stress naar ontspanning gaan! Ook kinderen. 

Onze ogen zijn de schakelaar
Onze ogen zijn de sleutel voor het bedienen van deze schakelaar: 
tunnelvisie of perifere visie. Beide manieren ken je al. Nog even kort 
het verschil: 
¤  Tunnelvisie: Je ziet en hoort dan even niets anders meer dan 

waarop je focust. Geconcentreerd ingezoomd op één ding. Deze 
manier van kijken, van waarnemen, vraagt enorm veel energie 
van ons brein. Daarom is onze concentratieboog ook relatief 
kort. Dit is de stressstand van je ogen. 

¤  Perifere visie: ook dit doe je al. Meestal onbewust. Bijvoorbeeld 
tijdens het autorijden. Je neemt alles om je heen waar, zonder op 
één specifiek punt aandacht te richten. Je kijkt vóóruit en in een 
split-second merk je via je achteruitkijkspiegel dat er iemand snel 
áchter je rijdt. Deze manier van waarnemen, perifeer kijken, gaat 
bijna vanzelf en kost erg weinig energie. Dit is de 
ontspanningsstand van je ogen. 
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Hakalau – perifere blik 

Als je ontspannen bent, gebruik je je ogen dus volledig anders. Dan 
worden je zintuigen geprikkeld vanuit perifere visie en vanuit een 
perifere staat. Je voelt je kalm, gecentreerd en gebalanceerd. Je 
relax-modus is actief. Mentale rust. Normale hartslag, kalme 
ademhaling. Dat is de staat die je dus zélf kunt veroorzaken.  
 
Deze techniek, noemen we ook wel de ‘leerstaat’: de Hakalau. 
Het geeft je hersenen toestemming om te ontspannen, rustiger te 
worden, in de alfa staat te komen en als je dit doet met een aantal 
diepe ademhalingen, krijg je extra zuurstof binnen.   
 
De Hakalau is een hele oude techniek en bestaat al duizenden jaren 
geleden. Hakalau vindt zijn oorsprong in Hawaï. In feite is de 
betekenis van Hakalau:  “to stare at as in meditation and to allow 
your awareness to spread out".  
 
De beste staat om te leren is in een bepaalde licht staat van 
ontspanning. Dit zorgt er namelijk voor dat je toegang krijgt tot het 
onbewuste. Hakalau of perifere blik is een manier om dit op te 
roepen.  
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Hersengolven  
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hersengolven 

Delta-golven: 0.5 tot 4 Hz Tijdens diepe slaap, een fase 
voor en na REM slaap zijn de 
delta-golven actief. Ze worden in 
verband gebracht met het 
herstelstadium van het lichaam 
waarin nieuwe cellen worden 
aangemaakt. 

Thèta-golven: 4 tot 8 Hz Thèta-golven zijn aanwezig 
wanneer je creatief bezig bent. 
Ze komen ook vaak voor tijdens 
REM slaap, de fase tijdens slaap 
waarin je droomt. Je hebt deze 
slaap fase nodig om de 
gebeurtenissen van de dag te 
verwerken. Mensen die slecht 
slapen hebben dan ook 
problemen om ervaringen van de 
dag te verwerken. 

Alfa-golven: 8 tot 14 Hz Deze golven zijn actief wanneer 
je ontspannen bent, bij lichte 
meditatie. 

Bèta-golven: 14 tot 38 Hz Bèta-golven komen voor 
wanneer je actief bezig bent en 
zorgen ervoor dat je je kan 
concentreren. Wanneer er een 
teveel aan dit soort golven is, 
ervaar je stress. 

Gamma-golven: 38 tot 80 Hz Deze golven komen voor bij 
sterke mentale activiteiten zoals 
studeren, sterk concentreren, 
zeer angstig zijn, zeer alert. 



sansitive.nl | Sandra van Veen | M 06-12099107 | sansitive@live.nl  

8 


