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Energetische voeding voor een optimaal sexleven

De mens wordt door twee zaken gevoed, feitelijke voeding en energetische voeding. Beide zaken zijn 
belangrijk, dat wil zeggen: alleen met feitelijke voeding kom je er niet, je zult het energetische deel er 
ook bij moeten betrekken.

In feite ligt het vrouwelijke en het mannelijke heel dicht bij elkaar. We hebben beide kwaliteiten in ons. Bij 
een vrouw liggen de vrouwelijke kwaliteiten op de basis, de mannelijke rusten daarop. Een vrouwelijke 
beweging begint (als het goed is) uit de basis en wordt via het mannelijke aspect (in haar) uitgevoerd. 
Bij een man liggen de mannelijke kwaliteiten op de basis. Een mannelijke beweging begint (als het goed 
is) uit zijn mannelijke basis en wordt via het vrouwelijke (in hem) uitgevoerd. 

Zo kunnen zowel mannen als vrouwen kinderen opvoeden alleen zal een vrouw daar écht anders mee 
omgaan dan een man. Als je als man je vrouw gaat kopiëren dan komt de beweging uit je hoofd.

Ook kunnen zowel mannen als vrouwen werken en geld verdienen. Als je echter als vrouw ‘mannen die 
het gemaakt hebben’ gaat kopiëren dan komt de beweging uit je hoofd en niet uit je basis.

Een beweging die uit het hoofd komt haalt je weg bij jezelf. Dit heeft alles te maken 
met het systeem wat je dan aanspreekt. Een beweging die uit je basis komt heeft 
alles te maken met willen, met pret. Je hebt dan (in ieder geval het idee van) een 
keus. Dit stimuleert het dopaminesysteem. Een beweging die uit je hoofd komt 
stimuleert het serotoninesysteem. Je hebt dan (blijkbaar) geen keus. Het gaat 
om moeten in plaats van willen. Je MOET presteren. Nou kijk, dan komt de factor 
stress en de sympaticus om de bocht en dat heeft meteen een ‘verslappend’ eff ect.

De boodschap

De energetische ‘boodschap’ heeft enorm veel invloed op het functioneren. Deze boodschap kun je 
jezelf opleggen cq geven maar kan ook uit je omgeving komen.

Het mannelijke aspect heeft alles te maken met zelfstandigheid, daadkracht, leiding geven op de grote 
lijnen en grenzen stellen. Als je geremd wordt (of je laat remmen) in je daadkracht dan werkt dit oes-
trogeniserend. Als je vrouw of partner (of moeder) over het algemeen de leiding heeft of moet nemen 
(als je dus de leiding uit handen geeft) werkt dit ook zo.

Als je vrouw of partner (onbewust) de boodschap uitzend dat je een ‘watje’ bent, of eigenlijk het ‘derde 
kind wat ze ook nog moet opvoeden’ dan werkt dit ook niet direct het mannelijke aspect in de hand. 
De vuur- en daadkracht laten dan meteen te wensen over. Je ligt feitelijk (energetisch) met je moeder 
in bed en met je moeder wip je niet….

Andersom werkt dat natuurlijk ook. Het vrouwelijke aspect heeft te maken met zelfstandigheid, ontvan-
kelijkheid, openstaan voor mogelijkheden, contact met de binnenkant en uitvoering van de uitgezette 
lijnen. Als je je als vrouw teveel bezig houdt met het mannelijke aspect dan werkt dit masculiniserend. 
Als je man de beslissing-nemerij en de verantwoordelijkheid aan jou overlaat (en jij het dus volledig op 
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je neemt) dan zet je teveel progesteron om in testosteron. Een man moet daar dan wel héél veel man 
tegenover zetten wil je je dan nog vrouw kunnen voelen.

Als je als vrouw je zelfstandigheid volledig opgeeft en je helemaal voegt naar ‘zijn wensen’ dan zet je te 
veel progesteron om in oestrogeen. Ook dan zal de ‘zin in sex’ ver te zoeken zijn. Je bent dan een kind 
van je man en ook hier geld: met je vader wip je niet.

Stoelendans

In feite kun je stellen dat in elke energetische eenheid alle stoelen 
bezet moeten zijn. Bovendien: als jij erop zit, kan een ander er niet 
op gaan zitten. Dus als jij verantwoordelijk bent voor iedereen (ook 
voor het welzijn van je man/vrouw) dan kan je man/vrouw daar niet 
op gaan zitten en deze taak ook niet met je delen. Je blijft in je eentje 
verantwoordelijk. In feite is het simpel: je voelt je verantwoordelijk 
maar je bent het niet. Iedereen is primair verantwoordelijk voor 
zichzelf en ouders zijn het (in de loop van de jaren in afnemende 
mate) voor hun kind. 

Verantwoordelijkheid is een (gedeelde) ‘ouder-taak’ niet een ‘kind-taak’. Dus als jij de ouder-taak voll-
edig op je neemt degradeer je de ander meteen tot ‘het kind’. En ook met je kind kun je/wil je/mag je 
niet wippen....

Zelfsabotage

Je zégt dat je van je probleem af wilt, doet er ook alles voor maar je onderbewuste saboteert de boel 
waardoor het bij iedereen, behalve bij jou lukt. Terwijl je toch zo je best doet....

Wellicht speelt zelf-sabotage hier een rol. Zelf-sabotage kan voortkomen uit een overgenomen over-
tuiging die invloed heeft op je zel� eeld. Die overtuiging heb je overgenomen van ouders, verzorgers 
of mensen waar je tegenop kijkt (een leraar, de dominee, oma etc.). Voorbeelden: dat kun je toch niet; 
je bent de moeite niet waard; jou gevoel doet er niet toe; je zus of je broer is mooier, beter, liever; jij 
bent niet belangrijk; je moet niet zo egoïstisch zijn; je lijkt op je moeder of je vader; jij ook altijd; vraag 
niet zoveel aandacht; jou gedrag maakt mij ongelukkig; als jij nou niet zo...zou zijn, dan zou ik niet zo 
verdrietig, angstig, in de war, boos zijn; als je je eigenwijsheid volgt, wordt moeder verdrietig; als je niet 
eet/boos wordt ben ik geen goede moeder / denken anderen dat ik geen goede moeder ben etc. etc.
 
Heel simpel: je wordt opgezadeld met een gigantisch schuldgevoel en je kunt je afvragen of dat wel 
terecht is.

Deze overtuiging heeft zoveel kracht/betekenis voor je, dat je onderbewuste deze vasthoudt cq omarmt. 
En je onderbewuste is vele malen krachtiger dan je bewuste. Om je een idee te geven: je onderbewuste 
stuurt 95% aan. Het overige deel wordt door je bewuste ‘aangestuurt’. Dus dan kan het denken nog zo 
standvastig beslissen: ‘ik kan’, je onderbewuste gooit daar met veel meer power: ‘je kunt het toch niet’ 
tegenaan. Dat win je nooit. 
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Er zijn verschillende technieken om deze zelfsabotage te lijf te gaan. Je kunt het er (helaas) niet uitkletsen 
(dat is dan weer bewust). Je moet aan de slag met je onderbewuste. Daar moet je mee communiceren. 
En je onderbewuste communiceert met behulp van beelden en (gevoels)belevingen. Zoals gezegd, er 
zijn veel manieren. Emotional Freedom Techniques (EFT) bijvoorbeeld is makkelijk te leren en simpel 
toe te passen. Dus wat houdt je tegen? Zet de deur open en gooi de overtollige ballast eruit.

Wel/niet

Het universum hoort het woordje niet niet. Als je dus ‘niet wilt falen’ dan hoort het universum dat je wilt 
falen. Denk aan het voorbeeld van de roze olifantjes, daar mag je niet aan denken… Je kunt je beter 
afstemmen op dat wat je wél wilt.


