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Inleiding

Geluid, een bepaalde frequentie waardoor iets in beweging 
wordt gebracht 

Geluid hard of zacht: het opent je hart,  
het raakt je zachtjes aan, het doet pijn in 
je oren, het stoort je, het verontrust je, het 
maakt je blij.  
Wat geluid met je doet, daar ben jij je vaak 
niet zo van bewust. 
Het is er gewoon. Geluid is er de hele dag 
door, om je heen. 
Soms als het ineens ongewoon stil is, hoor 
je het ontbreken van geluid, hoor je de 
stilte. Het is een bijzondere ervaring: dat 
wat vooraf ging aan geluid, waar geluid uit 
geboren is.  
Ook jij maakt geluid. Door je eigen geluid 
onderscheid jij je van anderen. 
Jouw stem, jouw geluid is uniek. Net als 
je naam, die zelfs anders klinkt als jij die 
uitspreekt. 
Een baby’tje dat zijn eigen geluid leert 
ontdekken, voelt zich totaal vrij in de 
klanken die het maakt. 
Het maakt niet uit of het mooi is of ergens 
op lijkt, het experimenteert er met volle 
overgave op los en alles is goed zoals het is.  
Je denkt er niet altijd over na, maar 
alle geluid is trilling. Alles is in wezen 
verandering van “energie”. 

Er is muziek en ik herken het nummer.  
Luister eens naar die vogel!  
Het verkeer raast over de snelweg. 
Er knettert een motor door de straat… 
Bij het voorbij fietsen roepen de kinderen  
naar elkaar.  
Ritselende bladeren in de wind. 
Knisperende chips in een zak.  
Er wordt gefluisterd in de klas. 
Op het dak klettert de regen.  
Met piepende remmen komt de trein  
tot stilstand.  
Een klopboor verschrikt de stilte.  
Onweer in de verte, vuurwerk! 
Op straat blaft een hond. 
Er wordt gefloten… het is een penalty.  
Bonkend en gierend draait de wasmachine 
in een steeds hoger tempo.  
Bij de buren hiernaast huilt een baby.  
 
De bel gaat! En ik doe de deur open.
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Er valt een weerstand te overwinnen! Is je 
dát eenmaal gelukt, dan verlies je de moed 
nooit meer, want je wordt een doorzetter! 
 
Staat hij aan het begin van je voornaam 
of achternaam (bij geboorte), zoals bij 
Dennis, Dick, Daan, Dylan, Duncan en 
Dorien, dan kan het zijn dat jij je niet 
helemaal kon ontspannen door ingrijpende 
gebeurtenissen in de familie. Of ben je 
misschien zelf ziek geweest? 
 
Je hebt gevoel voor humor en zegt weleens 
recht voor zijn raap waar het op staat.  
Je bent trouw, betrokken bij anderen en 
houdt van het verzorgen. 
 
Staat hij verderop in je naam, dan kan er 
weerstand zijn op je werk of thuis. 
 
Of lijkt het alsof je lichaam maar niet mee 
wil werken? (Frieda, Magda, Raymond, 
Sandra, Edward). Is er iemand om je heen 
die zorg nodig heeft? Loopt het niet soepel 
bij je bezigheden of wil een van je doelen 
niet van de grond komen? Weet je nog niet 
precies wat je wilt en aarzel je daarom? 
 
Kom op, ontspan je, laat je niet van je stuk 
brengen en zet door!  
 
Wees wat flexibeler en laat de weerstand 
los. Accepteer eerst eens dat het is zoals 
het is. Glimlach en leer te zien dat je voor 
een deur staat van een nieuwe periode! 

Als je die eenmaal opendoet, kun je weer 
opgelucht adem halen. 
 
Zou je over de horizon kunnen kijken, dan 
weet je weer meteen, dat het de moeite 
waard is! Gevoeligheden in je lichaam 
kunnen spieren en gewrichten zijn. 
 
Opmerking: De d is ook de beginletter van 
de woorden “drukken” en “duwen”, waar 
voelbare weerstand mee wordt bedoeld.  
 
De woorden “duinen” en “dijken” hebben 
alles met het weerstaan en het afremmen 
van watervloeden te maken.

* zie hiervoor hoofdstuk Oefenen met namen.
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De D is de remletter, van zich afgeremd 
voelen en moeilijkheden overwinnen.
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Staat deze als eerste in je voor- of 
achternaam (bij je geboorte), zoals bij Kees, 
Katja en Koert, dan kan het moeilijk zijn 
geweest om voor jezelf op te komen of om 
een plekje voor jezelf te creëren. 
Je hebt daar trouwens wel erg je best voor 
gedaan! 
 
Komt de letter in een ander deel van je 
naam voor, zoals bij Mieke, Puck, Erik en 
Luuk, of in de achternaam Rademaker of 
van Beek, besef je in die periode* eindelijk 
hoe belangrijk het is om je grenzen te 
stellen, jezelf centraal te zetten en goed 
voor jezelf te zorgen.  
 
Mogelijk kon je eerder het woord “nee” 
niet over je lippen krijgen of leefde je nogal 
grenzeloos. 
Jazeker, je wilde anderen gelukkig 
maken en hen ten dienste zijn, of je 
bent voortdurend en gedreven met iets 
doorgegaan zoals met je werk, in sport of 
met een hobby.  
 
Wonderlijk genoeg vertel je iedereen vaak 
dat je het juist zo leuk vindt of dat het 
zinvol is om bezig te zijn met datgene wat je 
op je hals hebt gehaald.  
Echter, kan het zijn dat je nogal eens streng 
voor jezelf bent?  
En dat je lichaam je al eerder signalen had 
gegeven, die je niet onderkende of in de 
wind hebt geslagen?  

Zodoende kun je ineens geheel 
onverwachts, vanwege een probleem in 
je lichaam of door een gebeurtenis in je 
omgeving met een schok wakker worden! 
En dat is niet zomaar, dat is een signaal om 
je zelfbescherming te herstellen. 
De werkelijke reden van je vasthoudendheid 
aan iets kan wel eens een onderliggende 
angst of onzekerheid verbergen om 
onverwerkt verdriet van jezelf uit de weg  
te gaan. 
 
Heb je dat ten slotte door, dan zal er 
meer vreugde, groei en een harmonische 
innerlijke verbinding tot stand komen 
Dan voel jij je weer thuis op deze aarde. 
Tenslotte neem je toch je ziel weer mee 
terug naar de lichtwereld en dan is het  
fijn, dat je intussen vrede hebt gesloten  
met jezelf!

* zie hiervoor hoofdstuk Oefenen met namen.

De K is de “ik kies voor mezelf 
en houd van mezelf” letter!
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De klemtoon ligt hier op wijsheid en is 
tevens een aanwijzing tot het talent voor 
helderziendheid.  
 
Als dit de startletter is van je voor- 
of achternaam (bij geboorte), zoals 
bijvoorbeeld in de namen Olivia, 
Oprah, Odile, Olaf en Otis, dan ben je 
ondernemend, veelzijdig en avontuurlijk. 
Met je heldere ideeën en je eigen visie volg 
jij je zelfgekozen weg, al wordt deze niet 
altijd begrepen.  
 
Staat de O verderop in de naam*, zoals 
bij Noah of Nora of Zoran, dan is het leven 
een uitdaging en een ontdekkingstocht. 
Meestal heb je volop energie. Je bent 
vooruitstrevend en hebt de drang om 
hogerop te komen. 
 
Ook heb je de behoefte om je zo nu en dan 
terug te trekken in je binnenwereld. Voor 
een partner ben je een gepassioneerde, 
medelevende geliefde die jou graag dicht bij 
zich in de buurt heeft.  
 
Staan er in je naam twee o’s achter 
elkaar, zoals bij Roos, Joop, Toos of de 
achternaam Groot, dan heb je veel aanleg 
tot helderziendheid.

Wat je werk betreft kunnen er in dat geval 
zonder uitzondering, achtereenvolgens 
twee verschillende beroepen voorkomen. 
 
Eindigt je naam op de O, zoals bij Nico, 
Marjo, Theo of Margo, dan zal je in deze 
periode van je leven* ervaringen opdoen en 
door emoties heen kunnen gaan.  
Daardoor vergaar je diepere inzichten en 
krijg je een geheel andere kijk op het leven. 
Bij de O kan het hoofd een kwetsbaar punt 
in je lichaam zijn. 
 

De Ó die hoorbaar en zelfs zichtbaar is in het woord OOG,  
is de eigenwijsheids-letter of de eigen zienswijze-letter. 

De òh die je hoort in de klank van de 
namen Olga, Ton, Lotte, Roy, Marion of Ron 
geeft aan, dat er een tekort aan waardering 
vanuit je omgeving kan zijn geweest of dat 
je een bevestiging over je talenten miste. 
Daardoor kan er onzekerheid zijn ontstaan. 
Je had nu juist zoveel van je mooie 
kwaliteiten en je innerlijke schoonheid laten 
zien en hebt daarbij zo je best gedaan!  
Het kan een hele klus zijn geweest om je 
leven weer op de rails te krijgen en een 
vreugdevoller bestaan te creëren.  
Desondanks kun jij je af en toe nog wel eens 
klein of onzeker voelen.  
 
Laat je door de kritiek van een ander niet 
op je kop zitten. Je bent goed, precies zoals 
je bent.  
Geef jezelf die waardering, laat je niet 
ondersneeuwen: neem je eigen plaats in en 
geloof in je mogelijkheden! 

* zie hiervoor hoofdstuk Oefenen met namen.
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Aan de Q, die wil rollen en draaien,  
zit een stokje vast…help! Wat nu? 

Dan kan hij in ieder geval huppelen en 
springen!  
De beginletter en springletter Q, bij de 
voornamen Quincy, Ouinten, Quadria en 
Quirinus, of de achternamen Quispel, 
Quack en Quartel, zijn zo vlug als kwik. 
 
Afhankelijk van de andere letters in je naam 
is het meestal je hoofd waar die beweging 
zich bevindt. Bezig, bezig, bezig…  
 
Je bent intelligent en nieuwsgierig, want 
kennis is belangrijk. In vele onderwerpen 
geïnteresseerd en met veel verschillende 
dingen tegelijk bezig, streef je daarnaast 
naar perfectie.  
 
Er kunnen zich wat obstakels op je pad 
bevinden of er vallen wat hindernissen te 
nemen. Gelukkig ben je echter gezegend 
met veel levenskracht.  
Dat laatste komt je goed van pas, vooral 
omdat het avontuur je lokt en je er veel op 
uit wilt trekken. 
 
De wereld voert je soms al in je levendige 
geest naar bijzondere landen met vreemde 
culturen. Je kunt verrassend uit de hoek 
komen door direct te reageren en je hebt zo 
je eigen ideeën en handelwijze. Vaak wil je 
als beste uit de bus komen.  
 
Je partner kan er moeite mee hebben om je 
tempo bij te houden. Daar heb je overigens 
de steun en stimulans wel van nodig.  
Je bent trouwens wel romantisch. 

Verplaats je eens in die ander… hoe zou ik 
me voelen als?
Kies er voor om geduldig te zijn, want dan 
verdwijnen de haperingen en kom je in een 
betere flow!

Heb je de letter q verderop in je naam 
staan*, zoals bij Enrique, Monique, Chiquita, 
Jacques, Jacqueline of Dominique, dan is 
het mogelijk dat je tijdens die “later in je 
leven periode”* nog een studie volgt of je op 
een uitzonderlijk gebied gaat ontwikkelen 
of specialiseren.  
 
En geloof me, geduld is aan te leren….! 
Gevoeligheden in het lichaam zijn het hoofd 
en de benen.

43

* zie hiervoor hoofdstuk Oefenen met namen.
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Is dit de eerste letter van je voor- of 
achternaam (bij geboorte), zoals bij Vera, 
Victor, de Vries, Vivian en Vincent, dan kan 
het zijn dat je moeite had om in balans te 
blijven. 
 
Om je heen kunnen er woorden of daden 
van strijd zijn geweest. Of kan het zijn 
dat er over bepaalde dingen niet werd 
gesproken of dat jij niet over bepaalde 
zaken mocht spreken? En heb je toch de 
spanning gevoeld?  
 
Het is belangrijk dat je het vertrouwen in 
het leven weer leert te herstellen.  
De grote sleutel daarbij is zelfvertrouwen. 
Maak daarom contact met je innerlijke kind. 
Luister en besef dan wat hij of zij nodig 
heeft.  
 
Door je ervaringen heb je meer de behoefte 
om onafhankelijk te zijn.  
Daarom wil je de ruimte en je vrijheid.  
Ook kies je graag je eigen manier van  
leven, want je vindt het fijn om je gang te 
kunnen gaan.  
Door je ervaringen kun je ruzie niet 
verdragen en je bent een echte 
vredestichter! Het zou je dus bijzonder 
blij maken als je dit gegeven met je 
werkzaamheden zou kunnen combineren. 

Staat de letter verderop in je naam*, zoals 
bijvoorbeeld bij Eva, Elvis, Kevin, Sylvia 
of Olivia, dan kunnen er in deze bepaalde 
periode* in de familie of op het werk 
situaties voorkomen waarbij je zult leren om 
je innerlijke balans of evenwicht te vinden 
en te behouden. 
 
Kwetsbare punten in het lichaam kunnen de 
buik, de spieren en gewrichten zijn.

De V is de letter van vrede, veiligheid, balans  
en onafhankelijkheid.  

* zie hiervoor hoofdstuk Oefenen met namen.
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Deze ervaringen lopen namelijk synchroon 
met de emotionele processen.  
Hierbij ga ik uit van de bestuurder die er de 
meeste tijd in rijdt. 
Zo kan de T een confrontatie zijn of een 
doodlopende weg. Het is een aanwijzing 
dat er op de rem mag worden getrapt en 
er rustiger aan mag worden gedaan in het 
leven! (TT-races?) 
 

Deze letter kan zelfs een aanrijding (botsing) 
aangeven in het verkeer.  
Met wie bots je dan in werkelijkheid? 
 
De D in het kenteken kan een mankement 
aangeven, bijvoorbeeld een kleine schade aan 
een van de deuren of een deuk. 
 
De D loopt evenwijdig met een moeizame  
of stroeve periode in het leven. 

Ik wilde een andere auto kopen en was op 
zoek naar een Honda Civic Hybride, het 
liefst een zilverkleurige. In Zaltbommel 
vond ik op internet een goed autobedrijf. 
De eigenaar had recent een heel scala van 
Honda Civic Hybride’s ingekocht van een 
leasemaatschappij.  
 
Zo stonden daar tot mijn verbazing zeker 
acht glimmende zilveren Honda’s van dat 
type in de showroom. De verkoper sprak mij 
aan en ik vroeg of ik even mocht rondkijken.  
 
Hij liet me alleen en ik ging op mijn gemak 
met de kennis van de letters die ik had, 
de kentekens langs om te kijken welke 
de beste zou zijn. Ik ging daarbij op mijn 
hurken zitten.  
 
Toen de verkoper terugkwam en mij zo 
zag zitten, vroeg hij wat ik aan het doen 
was. Ik legde hem uit dat het belangrijk 
was om een passend kenteken te zoeken. 
De man was niet helemaal afwijzend en 
werd nieuwsgierig. Ik legde hem uit dat 
er aan elke letter of getal een periode van 
bepaalde aard vastzit. 

De letters en de cijfers van een kenteken 
geven een periode aan, die betrekking 
heeft op de eigenaar van de auto, 
gedurende het gebruik of bezit ervan.  
 
Ze geven gebeurtenissen weer, die een 
emotioneel of een fysiek effect kunnen 
hebben.  
 
Bij het duiden van een kenteken komen 
letters en cijfers aan de orde.  
Het is als het ware achtereenvolgens een 
opsomming van ervaringen of emoties, 
vanaf het begin tot het eind, tijdens  
het bezit. 
Net als bij de naam heeft de eerste letter 
betrekking op het begin van de periode 
wanneer je de auto koopt of in gebruik 
neemt. 
 
Het maakt niet uit of het een gebruikte 
wagen is, want gedurende een bepaalde 
tijd ben je tenslotte eigenaar van de auto 
en beleef je opeenvolgend bepaalde 
ervaringen of ga je door de emoties heen, 
die bij de letters en cijfers horen. 
 
Mogelijk kunnen gebeurtenissen met, of 
mankementen aan de auto de eigenaar(s) 
ergens op attenderen of hen iets duidelijk 
maken.  
 

Kentekens, de letters en de cijfers
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Ik ben Cora Leder niet.  
Ik beleef haar!

Al zou je dat niet zo snel bedenken,  
je naam is een beschrijving over je leven  
en hoe jij in elkaar zit.  
Ja dat geldt ook voor je geliefde, je kinderen,  
je beste vriend of vriendin, je buurman of je collega. 
 
Vanaf het begin tot het eind gaat dit boek over jou, het is  
een bijzondere code en een sleutel tot zelfinzicht… 
 
De geheime methode waarmee je iemand kunt typeren via de naam,  
vind je in dit boek terug.  
 
Het karakter, de talenten, de gebeurtenissen en de ervaringen. 
Daarnaast worden er reacties in het lichaam beschreven. 
 
Zodoende ontstaat er een boeiend verhaal over de levensweg  
en de bestemming. 
 
Lees dit boek als een kind, dat voor het eerst een bloem ontdekt  
in al haar schoonheid en de kleur en de vorm ervan bewondert,  
in plaats van die te begrijpen. 

www.coraleder.nl




