
 ‘Ik wist het’ (Jos Pauwels) 
 
‘Ik weet niet waarom, maar het voelt wel goed om dit boek te kopen.’ Iedereen wordt wel eens 
overvallen door een onverklaarbare voorkeur voor iets, en eigenlijk is het niet slecht om wat meer naar 
dat kleine stemmetje in je hoofd te luisteren. Intuïtie is namelijk een bron van kennis, met een eigen 
logica. In ‘Ik wist het!’ legt auteur Jos Pauwels precies uit wat intuïtie nu inhoudt én hoe je meer op je 
gevoel kan vertrouwen bij het nemen van allerlei beslissingen in het leven. Aan de hand van duidelijke 
voorbeelden kan je zelf op zoek gaan naar je innerlijke wegwijzer en uiteindelijk zal je versteld staan van 
wat je onderbewustzijn eigenlijk al weet.  
 
Wat is intuïtie? 
“Daar bestaan veel misverstanden over. Ik vat het graag samen als: hoofd, hart en buik, die zo 
samenwerken dat je hele systeem voelt dat ‘het klopt’. De Nederlandse filosoof Spinoza heeft het over 
‘de zuivere kennis’. Ik zeg soms: weten zonder weten. Je weet iets zonder dat je de hele deductieve weg 
hebt afgelegd die normaal tot weten leidt. Wel belangrijk: het heeft niets te maken met paranormaliteit. 
Er zit altijd een logica in intuïtie. Ook al kunnen we strikt wetenschappelijk niet bewijzen dat intuïtie 
bestaat. Dat komt doordat de wetenschap weinig ruimte laat voor het subjectieve, en we de taal van de 
ratio niet kunnen gebruiken voor iets dat de ratio overstijgt. Maar het gevoel van ‘Ik wist het’ kent 
iedereen. Al is het pas achteraf, nadat je in de val bent getrapt en denkt: Ik wist het nochtans, het klopte 
niet.” 
 
Jos Pauwels is doctor in agogische wetenschappen en is gespecialiseerd in systemisch en co-creatief 
werk. Hij was jarenlang verbonden aan de opleiding Sociaal Werk van AP Hogeschool in Antwerpen. 
Daarnaast is hij kernlid van het Timotheus Project. 
De opbrengst van de avond gaat naar de mede-bekostiging van ‘sensemaker’, een software programma 
dat de impact opmeet van cursussen ‘intuïtieve ontwikkeling’ op deelnemers. Bedoeling is om 
‘wetenschappelijker’ een duidelijker beeld te hebben van de impact van een training op de ontwikkeling 
van het intuïtieve vermogen van mensen. 
 

 

 


