
 

Dag 7 
 
Je eigen ruimte innemen 
 
De valkuil van veel hsp’ers is dat ze erg gericht zijn op hun buitenwereld. Alle antennes 
zijn gericht op de buitenwereld. Door te proberen alles in de gaten te houden, denk je 
vaak controle te hebben. Het tegenovergestelde is echter waar. Je kunt namelijk geen 
controle hebben over álles. Je hoopt waarschijnlijk door alles in de gaten te houden 
(bewust of onbewust) dat je overzicht creëert. Het enige wat je hoogstwaarschijnlijk 
creëert, is een vol hoofd, waarin je gedachten rondtollen. 
 
Bovendien is een ander groot nadeel als alle antennes ‘aan’ staan, dat je nu juist geen 
contact meer hebt met jezelf. Je staat als het ware naast je eigen ruimte. Door alle 
verbindingen die je buiten jezelf hebt gelegd, ben je de verbinding met jezelf verloren. 
Je 'schiet' als het ware uit je eigen ruimte. Als je buiten je eigen ruimte staat, ben je je 
ook niet bewust van je grenzen. Op deze manier kan iedereen in en uit jouw energie 
lopen en zal je heel veel prikkels binnen krijgen. Dit heeft weer tot gevolg dat je 
overprikkeld raakt en je je vermoeid zult voelen. 
 
Nog een metafoor. Het is dus heel vervelend dat als je 'antenne' gericht is op de ander, 
deze vele malen groter is dan de antenne die jouw eigen signaal op moet pikken. Veel 
hsp’ers zijn dusdanig gericht op de ander, dat ze op hun eigen kanaal alleen nog maar 
ruis ontvangen. Ze weten niet meer wat zij zelf willen. Wat hun behoeftes zijn. De eigen 
belangen verdwijnen langzaam maar zeker naar de achtergrond. 
 
Wat houdt dat dan in, je 'eigen ruimte'? 
 
Je eigen ruimte is een ruimte, waarin jij je helemaal oké voelt. In die ruimte voel jij je 
goed en kan jij zijn wie je bent. In deze ruimte hoef je je niet anders voor te doen dan je 
bent. In je eigen ruimte is het niet nodig om al je antennes ‘aan’ te hebben staan. Je 
hoeft je namelijk niet te verantwoorden, aangezien jij goed bent zoals je bent. Je bent je 
bewust van je eigen grenzen en waarden en normen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Probeer je jouw eigen ruimte voor te stellen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door het te 
tekenen. Teken op een blanco papier jezelf. Vervolgens teken je je grenzen of de ruimte 
die jij fijn vindt om voor jezelf te hebben. Je kunt er bijvoorbeeld ook woorden in zetten 
die voor jou belangrijk zijn. Denk aan de waarden van dag 1. Teken ook eens waar je 
jouw emoties bewaard, zitten die in je borst of in je buik? 
 
Hoe ziet het er dan uit? Hoe voel jij je als je kijkt naar een tekening van jezelf en jouw 
eigen ruimte?  
Misschien kan je zelf je eigen tekening ‘lezen’. 

- Kijk bijvoorbeeld eens of je jezelf in verhouding getekend hebt.  
- Misschien heb je je hoofd een stuk groter getekend, dat kan zeggen dat je veel in 

je hoofd bewaard of veel piekert.  
- Misschien heb je geen voeten getekend, dat kan betekenen dat je niet goed 

geaard bent. 
- Valt je iets anders op aan je tekening, vraag het dan in de insta groep of mail mij 

een foto van jouw tekening, dan kijk ik ernaar. info@praktijksannie.nl 
 
 
 
 
 
Hoeveel procent van de tijd sta je werkelijk in jouw ruimte en hoeveel procent van de tijd 
sta je erbuiten? Oftewel, hoe vaak sta je niet in contact met jezelf? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denk 80/20. Oftewel: 80% van de tijd ben je in je eigen ruimte en 20% van de tijd kun je 
in de ruimte van iets of iemand anders zijn. Wees je bewust van de hoeveelheid tijd dat 
je bij jezelf mag zijn. 
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