
 

Dag 6 
 
Energiepeil 
 
Het belangrijkste om goed in je energie te zitten, is zelfacceptatie. Haal kracht vanuit 
jouw binnenste, jouw kern. Vertrouw op wie jij bent en weet dat dat goed is. De kracht 
die jij vanuit je binnenste haalt, is vele malen sterker dan alles wat zich buiten jou 
afspeelt.  
 
Als je echt jezelf wilt beschermen tegen de invloeden van buitenaf, mag je het een laag 
dieper in jezelf zoeken. Denk hierbij aan: 
 
• Zelfvertrouwen 
• Oké zijn met jezelf 
• Je grenzen kennen en deze aangeven 
• De kracht in jezelf voelen 
• Liefde voor jezelf 
• Weten wat je wilt in het leven en daarvoor stáán 
 
Als je dat hebt, bescherm je jezelf van binnenuit voor energie van anderen, situaties of 
ruimtes. Die bescherming is veel krachtiger dan jezelf leren afsluiten voor bepaalde 
mensen of situaties. 
 
Je hebt misschien wel eens gelezen over jezelf beschermen door middel van een 
bubbel of gouden ei. Dit zijn voor de korte termijn prima oplossingen. Of in gevallen van 
extreme prikkels, kan het ook nodig zijn om jezelf te beschermen met behulp van een 
gevisualiseerde bubbel. Denk bijvoorbeeld aan een begrafenis of een dagje pretpark. 
Alleen op de lange termijn is het best vermoeiend om je continu bewust te moeten zijn 
van jouw bubbel. Als je continu bewust bezig moet zijn om je bubbel in tact te houden, 
kost dit je veel energie. Hetzelfde geldt voor afsluiten. Afsluiten heeft iets negatiefs. Je 
blokkeert jezelf namelijk op het moment dat je jezelf afsluit. Je staat dan ook minder 
open voor de positieve dingen. 
 
Als hsp’er kun je je energie op verschillende manieren verliezen 

- Je staat ‘open’ 
- Je verliest je energie aan anderen, door bijvoorbeeld te intense verbinding 

of ‘helpers-syndroom’ 
- De gewone dagelijkse dingen kosten je ook energie 
- Teveel piekergedachten 
- Het niet uiten van emoties 
- En de laatste, maar misschien de belangrijkste, niet jezelf zijn, kost 

ontzettend veel energie. 
 
 
 
 



 

• Zoek iets waar jij energie uit haalt. Veel hsp’ers zijn dusdanig bang voor 
energieverlies, dat zij ook de leuke dingen van het leven schrappen. Is er 
misschien een cursus die je graag zou willen doen? Besef jezelf dat je als hsp’er 
alles diepgaand verwerkt, dus ook de mooie ervaringen. Gun jezelf juist die 
dansles, cursus, wandeling of hobby. Dit zal je juist energie geven. 
Wat is voor jou een mooie positieve prikkel? 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Wanneer je regelmatig het gevoel hebt dat je niet jezelf kunt zijn, vraag jezelf 
eens af wanneer je wél jezelf bent. Wanneer je dat een lastige vraag vindt. Draai 
de vraag dan om. In welke situaties of in contact met welke personen kan jij niet 
jezelf zijn? Waarom niet?  
 
 
 
 
 
 
 

 
• Word je bewust van de situaties of personen die je energie kosten 

(energievreters) en welke je energie opleveren. Je kunt dit eenvoudig doen door 
elke dag een korte notitie van deze waarnemingen in je agenda of een 
notitieboekje te zetten. Zodra je je hier bewust van bent, weet je ook in welke 
situaties of bij welke personen je dus extra bewust mag zijn van wat er precies 
gebeurt. Op die manier kan je eventueel extra hersteltijd inplannen of jezelf 
überhaupt afvragen waarom je bepaalde mensen nog steeds in je omgeving hebt. 
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