
Energie achter de energie

Een paar jaar geleden ben ik een cursus gaan volgen puur om beter te leren mijn energie 
te sturen. Mijn gevoeligheid was eerder een kwaal en ik had er meer last van dan goed 
voor mij was. In de vervolgcursus die ik dit jaar nog wilde doen, hebben we het wel eens 
gehad over het voelen van energie achter de energie. Als je iets voelt van iemand, dan is 
dat een buitenste laag. Het is juist de kunst om daar achter te voelen, wat zit daar onder. 
We deden een oefening met bekertjes. Voel de bekertjes aan en voel ze daarna nog eens 
aan, als iemand stiekem een voorwerp onder 1 van de 3 bekers heeft gelegd. Het is echt 
heel subtiel, dat verschil. Moeilijk. Maar je voelt het wel. Het is alleen heel moeilijk 
benoemen. Je gaat ook snel nadenken erover en dan weet je het niet meer. Wat voelde ik 
zojuist nu bij die tweede beker, of voelde ik dat nu bij die derde. En dan ga je de mist in.

We krijgen natuurlijk huiswerk mee. Ik heb dit nooit meer geoefend. Ik werd met dit 
gegeven al iedere dag geconfronteerd en ik wilde dat niet nog meer ervaren. Er was 
eigenlijk continu “oefenmateriaal” voorhanden. Toch vraag ik me iets af en de coach waar 
ik naar toe ga, heeft me daar al vaker een vraag over gesteld.

Van wie houd ik nu eigenlijk als het op Hans aankomt. Is het zijn persoonlijkheid, of zijn 
ziel? Een vraag die ik me na de vraag van mijn coach wel vaker heb gesteld. Het antwoord
heb ik wel gevonden. Het meest houd ik van hem hoe hij in essentie is, zijn ziel, maar ook
houd ik echt van zijn persoonlijkheid. Maar toch is dat lastig en ik denk, dat juist in dit 
gegeven vaak de onevenwichtigheid zit. Want als ik hem zie/ervaar, dan is dat altijd in 
eerste instantie zijn ziel. Voor mij komt, als het op Hans aankomt, eerst zijn ziel bij mij 
binnen. Later pas de persoonlijkheid. Bij alle andere mensen is dat, logisch, juist 
andersom.

Daar zit het struikelblok van mij en ik vrees dat dit struikelblok ook niet zal verdwijnen. Ik 
kan me wel eens verbazen over bepaalde dingen van hem, zijn persoonlijkheid. Soms 
misleidde me dat wel eens innerlijk, waardoor ik weer in twijfel schoot. Nu constateer ik 
meer. 

Mijn dochter heeft er ook een aardig handje van om, door de persoonlijkheid heen, direct 
de essentie van iemand te zien. En ai, dat is vaak raak. Ook aan haar merk ik dat ze 
daarmee worstelt en dat ze het toch allemaal niet begrijpt. Waarom zijn mensen niet 
zichzelf? Kinderen zijn daar nog heel erg puur in en ik zie dat ook terug bij kinderen waar 
ik wel eens mee werk. 

Mijn vraag is wat wij daar nu mee moeten. Soms is dat echt moeilijk en ik begrijp heel 
goed, dat Hans alleen al hierdoor mijn boek niet herkent. En dan zit daar direct dat weten 
in mij, dat hij het wel herkent, maar dan op een dieper niveau, veel dieper dan die 
buitenste laag.

Toch is dit een proces wat je echt bij een ander moet laten liggen. Hoe graag wij hen ook 
willen helpen dichter bij hun essentie te komen. Wij zien die essentie, wij voelen die en we
zien de dingen die hen juist die signalen geven, dat ze deze prachtige waarde in hen zelf 
niet leven. Maar zoals ik zelf ervaar, komt daar in bepaalde punten ook het conflict met je 
eigen waarden, jouw eigen weg. Dan word je voor keuzes gezet, die je als persoon niet 
wilt maken. Maar zoals dat in mijn relatie lang kan borrelen, lang kan slepen, zo sterk 
stuwt dat in een zielsverbinding wel naar de oppervlakte. Dat gegeven verbaast me keer 
op keer. Je kunt jezelf in zo'n verbinding niet voor de gek houden. Het komt zo fel naar 
boven, dat je echt keuzes moet maken, daar waar je dat bij andere mensen goed nog 
eens 20 jaar kan omzeilen. En dat is heftig, maar wel goed. Want wat zou je 20 jaar over 
iets doen, telkens dezelfde problemen blijven herkauwen, als je daar ook 1 of 2 jaar over 



kan doen om ze los te laten.

Mijn dochter is enorm gegroeid de laatste jaartjes. Ze is zo sterk geworden. Ik ben 
oprecht enorm trots. Ik kan nog veel van haar leren, mooie ziel die zij is. Ook bij mij prikt 
ze natuurlijk feilloos door mijn  maskers heen. En ja ook mijn afweermechanisme treedt 
dan direct in werking. Maar dan zie ik haar blik die zo zacht, maar soms ook boos in haar 
waarheid blijft staan. Ze laat zich niet misleiden. Dan kan ik niets anders doen, dan mijn 
kwetsbaarheid laten zien aan haar. Ja, mama weet dat je gelijk hebt, maar ik vind dat 
moeilijk, omdat....  We geven dat toch niet graag toe. Maar voor mijn kinderen....

Ik weet dat Hans ook door mijn maskers heenkijkt. Hij heeft die zelfde blik in zijn ogen als
mijn dochter, als hij ergens doorheen prikt. Hij is net zo standvastig als zij en ik word 
innerlijk net zo klein als bij haar. Alleen raakt hij diepere zaakjes aan, waardoor ik innerlijk 
me nog feller weer. Het blijft een gevecht wat ik telkens verlies. Niet een gevecht met 
Hans, want die heeft zijn steentje alleen bijgedragen door het aan te raken, maar een 
gevecht in mij. Een gevecht tussen mijn ware essentie en mijn maskertjes. Mijn ware 
essentie wint telkens als Hans hier iets aanraakt. Maar mijn maskertjes zijn goede 
tegenstanders. Zij weten vele stiekeme zijgangetjes. Dat gevecht duurt voort tot je 
maskertje erbij neervalt. Bij andere mensen wil je masker heel makkelijk winnen, gek 
eigenlijk...of niet. Maar hoe hard je ook vecht, het kan niet anders zijn, dan dat je ware 
essentie blijft staan. Dat is je kern, je basis, je ziel, die gaat niet stuk. Die blijft en is het 
meest trouw aan jou. Dat is liefde op zielsniveau. Dat is niet moeilijk om die liefde te 
voelen, als je naar de ware essentie van de ander kijkt. Dat gaat onmetelijk diep, als je als
ziel je zo verbonden voelt met die ander. Die verbinding vindt juist op zielsniveau plaats. 
Daarom komt het ook allemaal zo diep binnen en daarom gaat het gevecht in jezelf ook zo
lang door totdat je masker erbij neervalt. Het wordt vanuit zijn kern aangeraakt in de kern
van jou zelf. Gevechten met andere mensen vinden plaats op een veel oppervlakkiger 
niveau, dat is een gevecht tussen masker en masker en daarom weet het masker ook 
meestal te winnen. Daar mogen we het vertrouwen neerleggen en laten rusten. Want 
zulke diepe verbinding met een ziel is een wederkerig gegeven voor mijn gevoel. Stroomt 
liefde maar in één richting, dan komt er niets bij jou binnen wat je zo diep kan raken, 
daarvoor moet er ook liefdesenergie terugkomen  (op zielsniveau, dat hoeft niet aards te 
zijn). Verbinden kan enkel door uitwisseling. Daarom is het geduld hebben met onszelf en 
onze zielenliefde, tot we beide in staat zijn echt naar onze essentie te kijken en ze te 
leven. Dat is eng, want daar staan nog veel oude ervaringen die je zoveel anders 
vertelden. Dat is geduld hebben en vooral heel veel liefde. Liefde voor elke oude ervaring 
die daar gehoord wil worden. Liefde voor elk deel wat jij bent, zoals je dat ook kan voelen 
voor elk deel van jouw zielenliefde. 

Een moedig leven hier op aarde als je je waagt aan deze tocht!!

Alle liefs Anna, 8/5/2014


