BASISTRAINING

Hooggevoeligheid
Succes met de training, neem de tijd voor de
opdrachten en werk aan een betere versie
van jezelf.

Welkom
Welkom bij deze training over hooggevoeligheid! Fijn dat je aanwezig bent. Je wilt graag aan
de slag gaan met jezelf en jouw leven. Jij hebt de behoefte om te groeien en jezelf te
versterken met de prachtige, maar soms ook lastige karaktertrek ‘hooggevoeligheid’.
Of misschien twijfel je nog of je hooggevoelig bent, dan heb je daar aan het einde van deze
training duidelijkheid over.
Je start elk hoofdstuk met een video en daarna kun je de inhoud nalezen in dit werkboek
en de opdrachten maken.

Lennart &
Patricia
Contactgegevens
info@victorr.nl
www.victorr.nl
www.facebook.com/victorr.nl
www.instagram.com/victorr.nl
www.linkedin.com/company/victorr
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1 De introductie
Welkom bij deze training over hooggevoeligheid! Fijn dat je aanwezig bent. Je wilt graag
aan de slag wilt met jouw hooggevoeligheid of je wilt uitzoeken of jij hooggevoelig bent. Jij
hebt de behoefte om jezelf te begrijpen en jezelf te versterken. Hooggevoeligheid is
prachtige, maar soms ook lastige karaktertrek.
Hoe werkt deze training?
Je bekijkt het filmpje van het onderwerp. Maak desgewenst aantekeningen, zodat je voor
jezelf een naslagwerk opbouwt.
Je pakt daarna het werkboek erbij (hierin kun je alles ook nog eens nalezen) en gaat de
opdrachten, die bij het betreffende onderwerp horen, maken.
Je laat alles bezinken en gaat kijken of je het geleerde in de praktijk kan toetsen in de
dagen na de les.
Je gaat verder met de volgende filmpje wanneer jij daar aan toe bent. Het is het beste
om niet alle stof en opdrachten er in een keer ‘doorheen te jagen’, omdat je tijd nodig
hebt om kwartjes te laten vallen en te reflecteren op jezelf. Maar het is ook niet goed,
om weken tussen de verschillende lessen te hebben, omdat het dan niet zo goed
beklijft. Dus vind voor jezelf een modus, waarin je er actief mee bezig bent, maar op een
ontspannen manier.
Als je vragen hebt of even wilt sparren over wat je geleerd hebt, dan kun je deze binnen de
community stellen. Andere deelnemers kunnen, naast Lennart en Patricia, ook
opmerkingen plaatsen of vragen beantwoorden/stellen. Zo kunnen we samen sparren,
zaken van elkaar herkennen, situaties bespreken en oplossingen bedenken.
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2 Wat is hooggevoeligheid
Een HSP is een term uit de psychologie die in 1996 werd geïntroduceerd door de
Amerikaanse psychologe dr. Elaine Aron en staat voor: Highly Sensitive Person oftewel
'zeer gevoelig persoon'. In het Nederlands wordt highly sensitive person vertaald als
HoogSensitief Persoon of hooggevoelig persoon. Wij gebruiken de afkorting HSP
veelvuldig, omdat dat makkelijker leest.
Over ons
Vanaf 2011 hebben we onze coachingspraktijk voor kinderen en volwassenen met een
hooggevoelig karakter. In de loop der jaren hebben wij onze eigen theorie om
hooggevoeligheid uit te kunnen leggen ontwikkeld. Deze theorie is dus deels gebaseerd op
alle ervaringen, die we in onze praktijk opgedaan hebben, deels op ervaringen met ons
eigen hooggevoelige karakter en deels op de theoretische kennis vanuit scholing.
In Jip & Janneke taal bestaat hooggevoeligheid uit twee delen, namelijk:
Jouw zenuwstelsel zit zo in elkaar, dat er meer prikkels bij jou binnenkomen dan bij een
niet-HSP. Jouw zenuwstelsel filtert prikkels wel, maar minder dan gemiddeld.
De prikkels, die binnenkomen, komen harder binnen dan gemiddeld. We vergelijken ons
zenuwstelsel ook wel met een vergiet: als je hooggevoelig bent, dan zitten er in jouw
vergiet meer gaten dan gemiddeld in een vergiet en de gaten zijn ook groter.
De prikkels kunnen op verschillende gebieden spelen. In de volgende paragrafen hebben
wij ze uitgesplitst in zintuiglijke gevoeligheid, emotionele gevoeligheid en sociale
gevoeligheid.
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2.1 Zintuiglijke gevoeligheid
Prikkels van buitenaf komen via de onzichtbare ‘antennes’ van de zintuigen bij jou
binnen. Als je hooggevoelig bent, dan ‘scoor’ je hoger dan gemiddeld op een of meerdere
van deze zintuigen, dus dan komen er meer prikkels dan gemiddeld binnen bij jou op de
betreffende antenne.
De zintuigen
Er zijn vijf zintuigen: voelen, horen, zien, ruiken, proeven. Daarnaast kan je een ontwikkeld
zesde zintuig hebben, dat we ook zullen behandelen. Hieronder staan alle zintuigen
uitgeschreven.
Voelen
Je voelt andere mensen goed aan, je kan je goed inleven in anderen en met hen meeleven.
Dit is iets wat alle hooggevoeligen gemeen hebben. De gevoelsantenne staat scherp
afgesteld, zeggen we dan.
Je voelt sferen goed aan, je voelt het enthousiasme en de negativiteit van mensen
(waardoor je geneigd bent daarin mee te gaan en zo over je eigen grenzen heen te gaan),
maar ook het verdriet van anderen.
Een andere manier om naar de voel-antenne te kijken is de lichamelijke: je voelt de
labeltjes in je kleding zitten, je vindt een bepaalde stof heel naar of juist heel fijn om op je
huid te voelen, naadjes in sokken vind je niet fijn voelen. Bij kinderen zien we vaak, dat ze
zand of gras tussen hun tenen onprettig vinden.
Het kan ook zo zijn, dat je gevoeliger bent voor bepaalde levensmiddelen (alcohol en
cafeïne zijn vaak gehoorde triggers).
En niet te vergeten bij het zintuig ‘voelen’: je innerlijke prikkels, dus je gedachten! Je
gedachten bepalen grotendeels je gevoel. HSP zijn enorme denkers. Gevoelens, personen
en situaties worden keer op keer ‘herkauwt’, maar de uitkomst wordt er niet anders door.
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Horen
Geluid komt dan harder binnen dan gemiddeld. Denk aan veel omgevingsgeluiden, terwijl
je een gesprek probeert te voeren; iemand die een harde stem heeft, waardoor je het
gevoel hebt dat deze persoon boos op je is; mensen die praten in de trein, terwijl jij een
boek wilt lezen.
Zien
Als deze antenne scherp bij jou afgesteld is, dan neem je onbewust allerlei details uit je
omgeving waar. Je doet dus niet bewust je best om goed rond te kijken. Als je dan met
iemand bent, die deze antenne niet scherp heeft afgesteld, dan heb jij meer gezien dan de
ander.
Fel licht komt harder dan gemiddeld binnen als je dit zintuig scherp afgesteld hebt. We
zien dat HSP hierdoor snel een zonnebril dragen.
Proeven
Smaken en texturen van voedsel komen harder dan gemiddeld bij je binnen. Was je
bijvoorbeeld ‘een moeilijke eter’ vroeger? Zijn er veel maaltijden, die je niet lust? Is er veel
eten, dat voor jou een nare structuur heeft? Dan ben je waarschijnlijk een echte
fijnproever. En dat is prettig als je kok bent, dan geldt dit als een kwaliteit, maar wellicht
heb je er in andere situaties regelmatig last van.
Het 6e zintuig
Een zesde zintuig heb je als je dingen waarneemt of meemaakt, die niet verklaarbaar zijn
aan de hand van de andere zintuigen of de wetenschap. Je ziet bijvoorbeeld aura’s of je
kan communiceren met overleden mensen; je weet wat er komen gaat, voordat er ook
maar iets is dat daarop wijst.
Het zesde zintuig moet niet verward worden met ‘intuïtie’. Nagenoeg alle hooggevoelige
personen hebben een sterke intuïtie.
Intuïtie is een samenspel van voelen, beleven en ervaring. Factoren, die HSP snel met
elkaar combineren.
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Teken jezelf als het poppetje uit de film en teken daarbij
jouw antennes. Kijk welke antennes bij jou scherp zijn
afgesteld.

Hoe vaak ben jij de laatste 24 uur overprikkeld geraakt en
waardoor kwam dit?
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2.2 Emotionele gevoeligheid
HSP zijn emotioneel gevoelige mensen, die veel geven om anderen. Ze zetten zich vaak in
voor een betere wereld. Het zijn dikwijls mensen die een bijdrage leveren aan de mensheid.
De positieve kanten van emotionele hooggevoeligheid worden vaak over het hoofd gezien,
maar die zullen we in deze paragraaf verder uitdiepen.
Hieronder vind je een uitwerking van karakter kenmerken, die we vaak zien bij HSP en die
wijzen op de emotionele gevoeligheid van jouw karakter. Wees je ervan bewust dat je je
misschien niet in alle aspecten zult herkennen, er bestaat namelijk niet zoiets als een
‘standaard hooggevoelig karakter’. Het is meer een algemeen beeld van het hooggevoelige
karakter.
Emotionele kenmerken
HSP leven vanuit hun hart - als jij dat doet waar jouw hart ligt, dan zit jij goed;
HSP zijn puur en vindingrijk, creatief en anders-denkend. Waar anderen vaak het
gebaande pad zien, zie jij ook de zijweggetjes, de anders-dan-andere oplossingen.
‘Creatief’ bedoelen we dan ook met name in het hoofd, maar uiteraard zijn er ook HSP
die het fijn vinden om zich creatief te uiten en om die manier hun fles te legen;
HSP hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel. Wat niet altijd betekent, dat je goed
voor jezelf op kunt komen. Dat lukt meestal wel voor je kinderen, ouders en huisdieren,
maar om op een goede manier voor jezelf op te komen, dat vind je nog best een
dingetje. Dat komt omdat je veel voelt en het best lastig kan zijn om daar de juiste
woorden aan te verbinden en dan niet in de emotie te schieten;
HSP hebben behoefte aan autonomie, dat je mag zijn wie je bent. Dat betekent echter
wel, dat je eerst jezelf moet her- en erkennen voordat een ander dat kan doen;
HSP hebben een intense sfeer beleving. Je kunt heel verdrietig zijn en op een 1 zitten
qua gevoel, maar ook intens gelukkig en die 9 of 10 ervaren. Vaak zijn HSP een beetje
van uitersten. Als je dit herkent, wees je dan bewust, dat je ook in tijden van de 9 of 10,
energie kwijtraakt aan enthousiasme, drukke mensen en sferen. Dus dat je ook dit mag
doseren (als je meer energie over wilt houden ten minste), zodat je later ook het ‘dal’, de
onvoldoende, die wellicht komt, ook beter op kan vangen;
HSK (HoogSensitieve Kinderen) hebben vaak wijze uitspraken. Ze kunnen zich druk
maken om het leven, de dood, het heelal, over allerlei grote wereldse en niet-wereldse
zaken;
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HSP nemen snel gevoelens van anderen over. Zeker als de fles redelijk vol is, ben je
geneigd om het gevoel van anderen over te nemen. Dit betekent dat je het op dat
moment moeilijk vindt om bij jezelf te blijven. Het lukt beter om bij jezelf te blijven op
het moment dat je ontspannen bent en jezelf goed kent;
HSP neigen ernaar controlfreaks te zijn. Omdat er meer prikkels dan gemiddeld bij een
HSP binnen komen, ben je geneigd om je eigen structuur neer te zetten, waarbij je het
fijn vindt, dat anderen deze ook volgen;
HSP neigen naar een negatief zelfbeeld. Je ziet anderen vaak als ‘wijzer’, ‘knapper’, ‘ze
kunnen meer’, ‘ik ben altijd zo ….. (en dan volgt iets negatiefs)’;
HSP hebben een groot empathisch vermogen;
HSP hebben een goed ontwikkelde intuïtie;
HSP kunnen goed op zichzelf reflecteren (juist omdat je perfectionistisch en zelfkritisch
bent);
HSP beleven het leven intens - dat wil zeggen dat je dus ook intens kan genieten;
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Welke karakterkenmerken herken jij bij jezelf?

Waarin ben jij anders dan jouw omgeving (in jouw beleving)?
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2.3 Sociale gevoeligheid
Het is belangrijk dat je je als HSP bewust bent van je aangeboren gevoelige karakter en
dat je je levenswijze erop aanpast. Dat kan betekenen dat je meer rust neemt, vaker alleen
bent of de natuur op zoekt en overprikkeling voorkomt. Blijf op jouw manier deelnemen
aan het sociale leven. Zorg voor een voor jou goede werkomgeving, dat wil zeggen een
werkomgeving die niet al te druk is en een leidinggevende die niet bovenop je zit, maar jou
je eigen verantwoordelijkheid laat nemen.
De sociale kenmerken
Je bent erg begaan met mensen en/of dieren en/of natuur;
Je wilt graag harmonie om je heen. Je bent geneigd om ten bate van deze harmonie zelf
een stapje achteruit te doen. Als het met iedereen om jou heen maar goed gaat, dan
gaat het met jou ook goed. Dat kun je wel even vol houden, maar niet te lang want dan
doe je jezelf tekort;
Je hebt een groot aanpassingsvermogen. HSP kunnen als een kameleon zijn en zich
aanpassen aan allerlei situaties en personen. Dit is een prachtig iets, maar pas er wel
voor op dat je jezelf niet kwijt raakt! Bewaak je eigen grenzen hierin dus;
Je kunt niet zo tegen grote veranderingen. En dan bedoelen we zaken als: een
verhuizing, geboorte van een kind, een scheiding, verandering van school, de overgang
naar een nieuwe klas, een nieuwe docent. HSP willen graag hun eigen structuur
handhaven en vinden het niet fijn als dat doorbroken wordt;
Je kunt niet zo goed tegen ‘moeten’ en dan bedoelen we het ‘moeten’ waarvan je het
idee hebt, dat het door anderen wordt opgelegd. Omdat HSP al zoveel van zichzelf
moeten (want perfectionistisch en een enorm doorzettingsvermogen), zijn ze bijna
‘allergisch’ voor het moeten, dat naar hun gevoel opgelegd is door anderen. Denk hierbij
aan bijvoorbeeld het unheimische gevoel dat je kan krijgen op zondagmiddag bij de
gedachte dat je morgen weer aan het werk ‘moet’;
Je wilt graag diepgang. HSP houden niet zo van oppervlakkig geklets, vaak moet het
ergens over gaan. Je vindt ze op feestjes vaak in de keuken terwijl ze een diep een-opeen gesprek hebben en niet in het meer oppervlakkige feest kringetje.
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Je bent zelfkritisch. HSP zijn in het algemeen genomen zeer kritisch op zichzelf. Als we
hen vragen om hun valkuilen of zwakke punten te benoemen, dan komt dat er heel snel
uit. Daar hoeven ze niet lang over na te denken, dat weten ze feilloos, maar denk ook
aan de enorme kracht en de sterke eigenschappen, die je als HSP hebt!;
Je bent zorgzaam;
Je bent vaak de ‘lijm’ of de ‘smeerolie’ binnen een gezin, familie of bedrijf;
Je hebt een groot doorzettingsvermogen;
Je kan snel linken leggen;
Je bent attent;
Je bent gestructureerd (maar alleen op die vlakken waarop je zelf gestructureerd wilt
zijn -> we zien ook vaak creatieve HSP die het heel goed doen met chaos om zich heen);
Je hebt oog voor detail;
Je bereidt zaken altijd goed voor;
Je bent creatief (soms letterlijk, maar ook vooral in het bedenken van oplossingen en
andere manieren bedenken om zaken te doen);
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Welke sociale kenmerken herken jij bij jezelf?

Wanneer gebruik jij deze sociale kwaliteiten?
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2.4 De types van hooggevoeligheid
Iedereen verwerkt prikkels op een andere manier en krijgt op een andere manier energie.
HSP zijn onder te verdelen in een viertal types op basis van prikkel- energieverwerking, te
weten:
De verschillende types
De introverte rustzoeker - je krijgt rust en energie door alleen te zijn. Je houdt van
structuur en bent graag op jezelf. Je houdt ervan om alleen of 1-op-1 bezig te zijn en zoekt
manieren om jezelf te blijven ontwikkelen. Je staat veel stil bij je gedachten, je emoties en
jouw kijk op de wereld. Jouw valkuil zijn de aandacht die je aan je vele gedachten geeft en
activiteiten met groepen.
De extraverte rustzoeker - enerzijds heb je behoefte aan structuur en rust en aan de
andere kant ben je sterk op de buitenwereld gericht en graag onder de mensen. Jouw
valkuil is dat je snel je eigen grenzen voorbij gaat en minder goed naar jezelf luistert.
De introverte sensatiezoeker - je zoekt uitdagingen op in je leven en houdt van
avontuur, maar wel graag in je eentje of 1-op-1. Jouw uitdagingen liggen vooral in het
vergroten van de zingeving in je leven of door meer te willen weten over een bepaald
onderwerp. Het gaat bij jou niet om grote activiteiten in een sociale context. Jouw valkuil is
onderprikkeling, dat je niet voldoende uitgedaagd wordt en jezelf te veel afremt in dat wat
er op je pad komt.
De extraverte sensatiezoeker - je hebt een uitgebreid sociaal leven, want je hebt zoveel
interesses en vindt alles leuk! Je kan behoorlijk veel energie hebben, je emoties kunnen
snel oplopen, maar als je ze hebt geuit, ben je ze ook snel weer kwijt. Jouw valkuil is dat je
snel overprikkeld raakt door jouw vele activiteiten en drukke sociale leven.
Ongeveer 70% van alle HSP is introvert. Dat betekent dat ze graag rust hebben en niet
graag drukke plaatsen opzoeken of plekken waar veel prikkels zijn. Naar een festival gaan
kost een HSP veel energie. Als je dan wel gaat, calculeer dan in dat je daarna een dip kunt
krijgen in je energie.
Dat betekent dus dat zo’n 30% van alle HSP extravert is. Zij zoeken, zoals hierboven al
benoemd graag de ‘sensatie’ op. Ze hebben een druk sociaal leven en zijn overal voor
in. Voor de extraverte HSP is het lastig om een balans te vinden tussen de drukte
buitenshuis en de rust die ze graag van binnen willen krijgen. Buitenshuis worden veel
prikkels opgedaan een een extraverte HSP vergeet soms de tijd te nemen om hiervan te
herstellen en uit te rusten.
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Welk type past het meeste bij wie jij bent?
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3.1 Energielekken
De prikkels waar we het in het vorige onderdeel over gehad hebben, komen bij ons binnen
via de antennes. Hoe meer prikkels er binnen komen en hoe harder ze binnen komen, hoe
sneller jouw denkbeeldige fles vol zit.
Een lege fles
De prikkels waar we het in het vorige onderdeel over gehad hebben, komen bij ons binnen
via de antennes. Hoe meer prikkels er binnen komen en hoe harder ze binnen komen, hoe
sneller onze denkbeeldige fles vol zit.
We hebben een lege fles wanneer we rustig en ontspannen zijn. Meestal is dat aan het
begin van de dag en dan loopt onze fles vol in de loop van de dag, waarna we ‘s avonds
weer tot rust komen, de fles wat leger laten lopen en dan gaan slapen. De bedoeling is dat
we dan uitgerust en met een lege fles weer wakker worden. Elke prikkel is een druppel en
langzamerhand loopt je fles vol. Soms gebeurt dit in een korte tijd door een paar heftige
prikkels en een andere keer kan het zo zijn dat je je goed voelt, de hele wereld aan kan en
de fles gedurende de dag redelijk leeg blijft.
Het gaat erom dat je deze fles bij jezelf gaat herkennen. Als je je emotioneel voelt (want
moe, veel prikkels gehad, hard gewerkt, onbegrip), dan zit je fles waarschijnlijk behoorlijk
vol.
Als je met een volle fles thuis komt, dan is de kans groot dat het volgende gebeurt: een van
je huisgenoten zegt/doet iets redelijk onschuldigs of kleins en dat zorgt ervoor dat jouw
fles overstroomt. Er kan niets meer bij, hij moet eerst geleegd worden. Dit gebeurt dan in
eerste instantie vaak op de volgende manieren:
Je wordt BOOS - je valt onevenredig hard uit naar deze persoon;
Je trekt je TERUG - je hebt rust nodig om eerst even tot jezelf te komen, voordat je iets
anders kunt gaan doen;
Je wordt VERDRIETIG.
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Bijna iedereen heeft een onbewuste voorkeur voor een van deze uitingen. We zien echter
ook vaak, dat ze allemaal tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden.
Als je je op deze manier uit, je fles leeg maakt, dan ben je slechts bezig op de korte termijn,
je verliest de controle. Als je op langere termijn kunt kijken, zoals nu, is het zinvol om je
fles te gaan doseren gedurende de dag. Dus als je voelt: ‘mijn fles loopt al redelijk vol’, dan
is het tijd om even wat ontspanning te pakken op de manier die bij jou past. Dit zorgt
ervoor dat je kunt blijven doseren en niet met een overvolle fles aan het einde van de dag
zit.
Je kan zelf leren aan te voelen hoe vol je fles zit door te luisteren naar de signalen die je
lichaam afgeeft. Als je fles echt vol zit, dan ben je overprikkeld. De volgende zaken kan je
dan bij jezelf waarnemen:
Sneller of vaker emotioneel zijn;
Moe zijn, geen energie meer hebben;
Toenemende frustratie;
Nergens zin in hebben;
Slapeloosheid;
Psychosomatische klachten als hyperventilatie, eczeem of hoofdpijn;
De ‘twinkel’ is uit je ogen;
Thuis afreageren (of in ieder geval daar waar jij je veilig voelt);
Moeite hebben om je te concentreren;
Heel druk zijn of juist in jezelf keren;
Niet naar je werk of school willen.
Luister je dan niet naar de signalen, die je lijf aangeeft en blijf je doorgaan zoals je deed,
dan steven je af op een burn-out. Met een burn-out trekt je lichaam stevig aan de
noodrem en zegt: ‘als je niet wilt luisteren, dan moet je het nu maar goed voelen’. In onze
trainingen, coachings en lezingen zien we veel hooggevoelige personen die met een burnout te maken hebben (gehad). En dat is niet omdat ze zwak zijn, maar juist altijd maar
doorzetten en doorgaan. Een enorme drive en doorzettingsvermogen hebben. Net zolang
tot ze niet meer kunnen…...en wel naar zichzelf gedwongen worden te kijken.
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Herken en benoem deze fles bij jezelf.

Beschrijf wat jij doet op het moment dat de fles vol loopt.

Hoe zou jij deze fles kunnen doseren?
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3.2 Zelfzorg
Hoe kun je ervoor zorgen dat je energie op peil blijft? Dat je een energie boost krijgt in
plaats van dat er alleen maar energie weg loopt gedurende de dag? En als we het bij de
metafoor van de fles houden: hoe zorg je ervoor dat je fles niet te vol loopt? Of als je fles al
vol zit: hoe kun je hem legen?
De eerste stap om een goede energie te krijgen of te behouden is zelfzorg. Dit houdt in,
dat je goed moet zorgen voor jezelf! Dit is voor een HSP heel belangrijk, omdat we altijd
wel iets van onszelf moeten. Hetzij voor onze baas, onze kinderen, onze partners, ons
huishouden en pas als het echt niet anders meer kan, gaan we echt ook goed voor onszelf
zorgen. Als we zelfzorg hard nodig hebben dan komt dit meestal door stress. Belangrijk is
dan ook om ontspanning op te zoeken als tegenhanger voor de spanning. In dit geval kun
je ‘zelfzorg’ dus ook het beste omschrijven als ‘Eerste Hulp Bij Stress’.
Tips voor de Eerste hulp bij Stress
De eerste tip is dus om te zorgen voor ontspanning. Als jouw fles heel vol zit dan is alles
wat de fles leeg krijgt op dit moment even toegestaan. Je kunt dan dus denken aan Netflix
kijken met een reep chocolade, nieuwe kleren kopen, een dutje doen. Datgene doen, dat
op dat moment goed is om je overvolle fles leeg te laten lopen.
Netflixen, shoppen en slapen zijn korte termijn oplossingen. Je kunt er niet mee door
blijven gaan om te ontspannen. Je wilt ervoor zorgen, dat je fles structureel niet zo snel
volloopt, zodat je de ontspanning dagelijks kunt blijven ervaren.
Ontspanning op de langere termijn
Als je ontspannen wilt blijven voor langere tijd, zorg dan goed voor je lichaam. Dus: eet
gezond, want dat zorgt voor een goede energie. Denk er hierbij aan, dat eten wat op korte
termijn lekker is en goed voelt (snoepen en snacken), minder goed is op de langere
termijn. Je vult jezelf dan wel op dat moment, maar je voedt jezelf niet met goede energie.
Wees niet te streng voor jezelf, maar pak het gezond willen eten in kleine stappen aan.
Spreek bijvoorbeeld met jezelf af dat je dagelijks in ieder geval gezond luncht.
Je zorgt ook goed voor je lichaam door te bewegen. Ga dagelijks een half uur wandelen of
loop om de dag een rondje hard. Het gaat er hierbij niet om dat je de snelste of de beste
bent, maar het gaat om de ontspanning, die het je oplevert. Dus ga op de manier bewegen,
die je leuk vindt en die daarom bij jou past.
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HSP zijn er ook erg bij gebaat om geregeld de natuur in te gaan. Dus weer of geen weer,
ga naar buiten en zie, ruik, voel en beleef al het moois in het bos, aan het strand of op de
heide. Op die manier laad je ook weer op.
Een andere manier om goed voor jezelf te zorgen op langere termijn is dagelijks je lichaam
wakker te maken door een koude douche. Douche wel zoals je anders doucht, maar
voordat je de kraan uitzet, draai je deze even naar koud. Gevolg: een energiek gevoel en
een strakker velletje.
Als laatste onderdeel, als het gaat om ontspannen op langere termijn: verdiep je eens in
ademhaling. Je adem stuurt voor een groot deel je lichaam en de hoeveelheid stress, die
je binnen krijgt. Om je ademhaling te leren reguleren kun je yoga gaan beoefenen of gaan
mediteren. Doe dit in het begin niet te lang, maar start met 5 minuten rustig zitten. Op
deze manier word je je bewuster van je lijf en je geest en kun je makkelijker ontspannen.
Zorg voor rust in je brein. Als je goed wilt ontspannen, dan is het belangrijk dat jij je
lichaam ontspant, maar ook dat je hersenen rust krijgen. Meditatie en een goede
ademhaling zorgen hiervoor, maar ook ‘niks doen’: uit het raam staren en je gedachten
laten komen en gaan. Voor de meeste mensen is dit lastig om te doen, daarom helpt het
soms om je hersenen een klein beetje te laten werken.
Een voorbeeld, waarin je je hersenen een klein beetje laat werken, is wandelen. Je moet
dan wel een beetje opletten, maar je hebt genoeg ruimte over om gedachten te laten
komen en gaan. Ditzelfde geldt ook voor zaken als puzzelen, tekenen of fietsen. Allemaal
dingen die we halfautomatisch kunnen doen en waardoor we ons brein rust gunnen.
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Wat kun jij nu doen aan zelfzorg?

Wat kun je doen om goed te zorgen voor je lichaam?

Wat kun je doen om goed te zorgen voor je hersenen?
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3.3 Mindset
Mindset bestaat uit twee delen:
De baas zijn over je gedachten
Kies je gedachten
De baas zijn over je gedachten
De schattingen van de hoeveelheid gedachten die we per dag hebben, lopen uiteen van
veertig- tot zestigduizend gedachten. Een enorm aantal! Als je er vanuit gaat dat we zo'n
acht uur per dag slapend doorbrengen, kom je uit op meer dan 3000 gedachten per
'wakker' uur.
Al deze gedachten denken we niet bewust. Er gebeurt iets en ineens horen we onszelf
vloeken en boos worden (dit gebeurt onbewust, je gaat niet eerst denken: ‘nu word ik
boos!’). Of we denken al: “Oh, lekker taart” of “Wat een grijze dag” voordat we er erg in
hebben. Gelukkig passeren de meeste gedachten zonder dat we er aandacht aan
besteden, anders zouden onze hersenen overbelast worden. Bij sommige gedachten sta je
wel stil en bij andere gedachten niet.
Om je gedachten te kunnen reguleren heb je ruimte in je fles nodig. Dus je moet
ontspannen zijn om je mindset te kunnen versterken. Het managen van je gedachten kun
je trainen, maar neem wel je tijd ervoor. Want je bent namelijk al 20, 30, 40, 50 of 60 jaar
gewend om dezelfde manier te denken. Dus meestal wordt een verandering hierin niet
bereikt in een paar weken. Dat hoeft ook niet, alle goede en belangrijke dingen in het leven
kosten tijd.
Kies je gedachten
Het is belangrijk om keuzes te maken over wat je wilt denken. Je kunt dit op een aantal
manieren doen:
Denk positieve gedachten. Dit kun je trainen door een dankbaarheidsboekje bij te houden
of door elke dag op te schrijven wie jij wilt zijn of door positieve affirmaties te luisteren
tijdens een rondje wandelen.
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Daarnaast is het, om de baas te worden over je gedachten, belangrijk, dat je gaat kiezen
aan welke gedachten je wel en aan welke gedachten je geen aandacht wilt schenken. We
zeggen wel eens dat we op allebei de schouders een aapje hebben zitten. Op de ene
schouder ziet een positief pratend aapje en op de andere schouder een negatief pratend
aapje. Aan welk aapje wil jij de meeste aandacht besteden?
Je kunt je hersenen vergelijken met een magneet, deze magneet trekt aan wat op hem lijkt.
Dus stel jij denkt negatief over iets: ‘bleh ik ben nog steeds te dik’, dan zie je alleen meer
slanke, knappe mensen om je heen die jouw ‘dikheid’ bevestigen. Dit geldt ook voor
positieve gedachten: ‘wat ben ik goed bezig vandaag!’, dan zul je alle zaken gaan zien die
goed gaan in jouw leven. Dus als je gedachten negatief zijn, dan haken daar andere
negatieve magneten bij aan, denk jij positief, dan haken positieve magneten erbij aan. Dit
komt omdat wij zoveel prikkels binnen krijgen dat onze hersenen kiezen. Elke dag kunnen
we duizenden prikkels binnen krijgen, dus je hersenen bepalen wat belangrijk is. Meestal
zijn dit dus de dingen, die passen bij de gedachten die er al zijn. Dat is de reden dat het zo
belangrijk is om positief te gaan denken.
Dus kies er bewust voor om de baas over je hersenen te worden, omring je het met de
mensen, gedachten en input, die passen bij wie jij wilt zijn. Juist door veel positiviteit
binnen te krijgen, ga jij namelijk positiever denken.
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Wat heb jij nodig voor een positieve mindset?

Wat kan jij vandaag doen wat je hierin helpt?

Welke gedachtes wil je niet meer denken of welke zou je
meer willen denken?
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3.4 Kiezen
Kiezen is een moeilijk, maar het werkt op de lange termijn voor je. Als jij duidelijk voor
jezelf hebt wie je bent, welke mensen belangrijk voor je zijn, aan welke zaken je aandacht
wilt geven, dan wordt het leven vanzelf eenvoudiger. Wij zijn mensen en we leven vanuit
gewoontes. Dit is waarom we vaak blijven denken en doen, wat we altijd hebben gedaan en
gedacht. Als je dit patroon wilt veranderen, is het nodig om hier bewust keuzes in te gaan
maken. En stapje voor stapje wil je dan ingesleten patronen in je gedrag gaan veranderen.
Ben jij wie je wilt zijn?
Wie wil jij zijn? Hoe ziet jouw leven eruit als jij vanuit jezelf zou leven? Wat heb jij de wereld
te bieden? Waar gaat jouw hart sneller van slaan?
Wie wil jij zijn als partner? Als kind? Als ouder? Als collega? Als broer of zus? Als vriend of
vriendin? De keuzes die je gaat maken, moeten gebaseerd zijn op een grote mate van
kennis over jezelf. Dat is je basis. En van daaruit ga je dus kijken: wat past er bij mij qua
levenswijze en de manier waarop ik in het leven sta?
Vanuit die keuzes kun je veranderingen in je leven aanbrengen die zorgen voor een andere
manier van denken en doen.
Een voorbeeld: Je bent erachter gekomen, dat jouw fles snel volloopt door de buurvrouw
die elke dag ‘even’ koffie komt drinken. Ze komt altijd zomaar binnenvallen als jij net uit je
werk komt en ze is er vaak nog als je kinderen uit school komen. Jij wilt een goede buur
zijn, dus je zegt er niks van. Je hebt weinig tijd voor jezelf door dat dagelijkse bezoekje en
dat zorgt ervoor dat je fles snel vol zit. Je hebt geprobeerd om wat meer te wandelen en
om positief te denken om je fles wat leger te maken, maar eigenlijk is het wel duidelijk, dat
de situatie moet veranderen. Je moet, om goed voor jezelf te zorgen, ‘nee’ zeggen tegen je
buurvrouw omtrent de dagelijkse bezoekjes.
Nu is direct ook duidelijk dat deze keuze aan twee kanten pijn gaat doen. Pijn bij jou, want
je wilt je buurvrouw niet kwetsen en pijn bij de buurvrouw, want de kans is groot dat zij
zich afgewezen zal voelen. . Daarom is het goed om ervan te voren bewust over na te
denken. Het is jouw leven, jij mag dat inrichten zoals jij dat wilt. En als je ‘nee’ zegt tegen
het ene (je buurvrouw), dan zeg je ‘ja’ tegen het andere (jezelf).
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De eerste vraag is dus wie jij wilt zijn, de tweede vraag is hoe je dit uitdraagt. Hoe verander
jij op een goede manier? De keuzes, die jij hierin maakt zijn jouw keuzes. Jij bent degene,
die dit op een goede manier mag gaan doen. Bedenk je hierbij dat het belangrijk is om te
kiezen voor jezelf, vanuit die keuze kun je ook andere mensen helpen. Maar snap ook dat
je fles niet voor niks vol zat dus dat dit weer gebeurt als je niks verandert.
Het makkelijkste is voor de meeste mensen om goed van te voren na te denken en dan je
grenzen aan te geven op een liefdevolle en duidelijke manier. Je hebt er van te voren over
nagedacht dus je vertelt de verandering als een feit. Het gesprek hierover heb je van te
voren al gehad met jezelf of met andere mensen. Dus kies wie je wilt zijn en maak dan
keuzes die daarbij passen.
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Welke keuzes moet jij maken?

Hoe ga je deze keuzes maken? Maak een plan.
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4.1 Rondjes en vierkantjes
We delen de wereld op in twee groepen. De rondjes en de vierkantjes. De rondjes zijn, in
dit voorbeeld, de hooggevoelige mensen en de vierkantjes staan voor alle andere
mensen.We leven in een wereld met meer vierkantjes dan rondjes. Er zijn 80% vierkantjes
en 20% rondjes. Het is dus een wereld, waarin veel bepaald wordt door de vierkantjes. Zij
zorgen voor de regels, de wetten, de structuur in de maatschappij en de handhaving
daarvan. Ze zijn minder in- en meevoelend en zitten vaak in vaste structuren als de
bankwereld, de gemeente- en overheidsinstellingen, schoolbesturen, etc.
Rondjes laten zich vooral typeren door de eigenschappen zoals die in de voorgaande
paragrafen van deze training benoemd zijn. Vierkantjes daarentegen denken vaak meer
binnen de lijnen, zijn directer en denken minder aan de korte termijn gevolgen voor
anderen.
AANPASSINGSVERMOGEN
Rondjes hebben vaak de neiging om zich aan te passen. De mening van andere mensen is
belangrijk voor HSP. Hierdoor pas je je snel aan. Zo ga je bijvoorbeeld wel de hele avond
naar die verjaardag ook al kost je dat eigenlijk teveel energie. Net zoals je wel in de kantine
je broodje eet, want dat doet iedereen. Terwijl jij misschien wel lekker een rondje had
willen lopen in de pauze. Het zijn natuurlijk voorbeelden, het gaat erom dat je je snel
aanpast. Vaak pas je je aan bij gedrag dat niet perse het beste is voor jou. Want wie zegt
dat wat goed is voor een ander ook goed is voor jou? Wie zegt überhaupt dat wat de ander
denkt echt goed is?
DE MAATSCHAPPIJ
De maatschappij, zoals wij deze kennen, is relatief vierkant. De mensen, die de regels en
de structuren maken, zijn bijna altijd vierkante karakters. Dit is logisch want vierkante
eigenschappen zijn hiervoor juist heel nuttig. Dit zorgt er alleen voor dat de
bedrijfsculturen dus voor het grootste gedeelte vierkant zijn.
Zo draait het in de zorg aan de ene kant om goede zorg en verbinding, maar vanaf hoger
in de organisatie wordt er alleen gestuurd op ziekteverzuim of op de snelheid waarmee
gewerkt wordt. Voor hooggevoelige mensen kan dit extra lastig zijn, want je wilt graag de
echte verbinding aan gaan en daar je best voor doen. Maar dat kost wel tijd en die is er
dan eigenlijk niet.
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Wat zijn de momenten waarop jij je aanpast aan anderen?

Wat heb jij te bieden als rondje in de maatschappij?

Ken jij mensen die een rondje zijn?
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4.2 Eigenwaarde
We hebben het gehad over rondjes en vierkantjes in deze maatschappij. De vraag die dan
natuurlijk blijft staan is: “Wil jij als rondje gaan leven?” en “Hoe ga jij dat dan doen?”.
Deze vraag is op bepaald niveau dezelfde vraag is: “Hoe zorg ik dat mijn fles niet vol
raakt?” of “Hoe zorg ik ervoor dat ik niet tegen een burn-out aan loop?”.
De eerste stap bij het beantwoorden van deze vragen is het maken van een keuze. Heel
simpel, niet spannend en niet groot. Je moet de keuze maken om te willen veranderen. Op
dit moment leef jij je leven op een bepaalde manier en je wilt waarschijnlijk enkele zaken
hierin veranderen. Belangrijk om daarbij te snappen is dat veranderen lastig is. Juist omdat
het zo lastig is, is het goed om dit een bewust moment te laten zijn. Dus kies ervoor om te
kijken wie jij zou kunnen zijn, als jij als rondje gaat leven.
Maar de allereerste vraag, die je zou moeten beantwoorden, is deze: Wat vind jij jezelf
waard? Durf jij jezelf op de eerste plaats in jouw leven te zetten?
Veel mensen vinden dit lastig. Zij zetten hun kinderen meestal op de eerste plaats of hun
gezin. Hun partner of hun ouders en zelf komen ze dan op plaats 3 of 4.
Wij denken dat het goed is om jezelf op de eerste plaats te zetten en wel om de volgende
reden. Als jij zorgt dat jij gezond van lichaam en geest bent, dus goed voor jezelf zorgt, dan
kun je ook beter voor anderen zorgen.
Vergelijk het maar eens met een noodsituatie in een vliegtuig. Daar word je geleerd om
dan eerst zelf een zuurstofmasker op te zetten en daarna anderen te helpen.Zet je zelf
geen zuurstofmasker op, dan kun je anderen überhaupt niet helpen en dan gaat het
waarschijnlijk met jezelf ook niet goed komen.
Gebruik dit verhaal als metafoor voor jouw leven. Zet jezelf op de eerst plaats door heel
goed voor jezelf te zorgen en liefdevol naar jezelf te kijken. Als je dat doet, dan leef je jouw
eigen leven, waardoor je ook meer waardevol bent voor anderen.
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Een bewuste keuze
Maak dus een bewuste keuze om jezelf op de eerste plaats te zetten in jouw leven. Heel
simpel, niet spannend en niet groot. En ga van daaruit stapjes zetten om te gaan leven als
rondje. Wellicht dat je dan wat zaken in je leven wilt veranderen. Veranderen is lastig,
omdat je vastgeroeste patronen in je leven wilt gaan doorbreken. Ze hebben eerder voor
je gewerkt, maar dat is nu niet langer het geval. Het doorbreken van deze patronen kost
tijd. Het vraagt training, dag na dag. En op een dag zul je merken dat je er bent. Zomaar.
Ogenschijnlijk ineens.
De pre-frontale cortex
Als je als een rondje wilt gaan leven, dan vraagt dat erom dat jij bewust nadenkt. Je moet
namelijk keuzes maken en iets veranderen. Dit gebeurt altijd in je pre-frontale cortex, het
voorste gedeelte van je hersenen. Dit gedeelte gebruikt heel veel energie en daarom
gebruiken we het maar weinig. Meestal leven we op de automatisch piloot (de patronen
waar we gewend zijn in te leven zorgen ervoor dat je hersenen niet overbelast raken).
Omdat je energie nodig hebt om veranderingen in je leven door te kunnen voeren, is het
belangrijk, dat onze fles niet te vol zit. Als jij namelijk een volle fles hebt, dan heb je weinig
energie over. Veranderen gaat dan niet lukken.
Proces
Als rondje leven blijft een proces, dat nooit helemaal af is. Gelukkig is dit niet erg, dit hoort
gewoon bij het leven. Om te ontdekken wie jij bent als rondje is het belangrijk, dat jij je
bewust bent van jezelf. Alle veranderingen starten met deze zelfkennis, met zelfbewustzijn.
Dus stel jezelf open voor de nieuw kijk op jezelf. Kijk goed naar jezelf, naar wie jij bent en
naar wie jij wilt zijn. Het leven, dat je leeft is jouw leven, jij mag er iets van maken!
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Kun jij jezelf op nummer 1 zetten?

Wat kan jij doen zodat je zelfkennis groeit?

Hoe ziet jouw leven eruit als je gaat leven naar wie jij echt
bent?
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4.3 Leven als hooggevoelig persoon
Wie ben jij als hooggevoelig persoon en hoe kun jij verder vanaf nu je verder blijven
ontwikkelen? De eerste stap is jezelf leren kennen om vanuit daar je gedrag erop aan te
passen.
Levenswaarden
We leven in een wereld, die constant verandert en die ons vele kansen biedt. We kunnen
piano leren spelen, elke taal leren die we willen, we hebben de keuze uit tal van
opleidingen en beroepen.
Maar wat past er bij jou? En hoe kom je daar achter voordat je nog meer jaren van je leven
de verkeerde kant op beweegt?
Er zijn diverse mogelijkheden om voor jezelf duidelijk te krijgen wie jij als persoon wilt zijn.
Je kunt bijvoorbeeld leefregels voor jezelf maken, waar jij je dagelijks aan wilt houden. Je
kunt je eigen levensmissie schrijven. Je kunt ervoor kiezen om je levenswaarden uit te gaan
werken, omdat het een vrij simpel idee is, waar iedereen mee uit de voeten kan.
Levenswaarden zijn die waarden, waar jij naar wilt leven. Je kunt lastige keuzes of situaties
naast deze waarden leggen, zodat jij meer gefundeerd een keuze kan maken dan wanneer
je dat alleen op basis van gevoel zou doen.

Kernkwaliteiten
Als we het over kwaliteiten hebben, dan hebben we het over jouw positieve
karaktereigenschappen Dit zijn eigenschappen, waar jij geen moeite voor hoeft te doen, ze
horen helemaal bij jou. Misschien zie je ze zelf niet eens als kwaliteit, omdat je het voor jou
zo normaal is dat je denkt dat iedereen deze heeft.
Iedereen heeft namelijk tal van kwaliteiten, maar van de meeste zijn we ons niet bewust.
Deze kwaliteiten hebben zowel een positieve als een negatieve kant. Want als je ergens
heel goed in bent, dan is de kans groot dat je dit veel inzet. En als je dat doet, dan kan je
kwaliteit je valkuil worden. Maar voor nu is het belangrijk om te kijken wat echt jouw
kwaliteiten zijn.
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Dromen
Iedereen heeft dromen in het leven. Jij ook!
Maar misschien heeft het leven je achterhaalt en heb je het gevoel dat je wel kunt dromen,
maar dat je er toch niets aan hebt.
Of je durft wel te dromen, maar je durft er niet naar te leven. Er kunnen diverse
beperkingen liggen op het uitkomen van je dromen, maar wij denken dat wanneer je ECHT
iets wilt, je dat kan bereiken. Dus droom groot, er zijn even geen praktische grenzen of
geen persoonlijke beperkingen.

Doelen en gewoontes
Om dromen uit te kunnen laten komen is het zinvol om deze om te zetten naar doelen. Je
beschrijft eerst de grote doelen die je bijvoorbeeld over een, twee of vijf jaar wilt behalen.
Omdat deze doelen veel te groot zijn om naar toe te werken in een grote stap is het nodig
om deze op te knippen in kleinere doelen.
En de kleinere doelen knip je weer op in gewoontes, zodat je deze kan integreren in het
dagelijkse leven. We hebben de kernwaarden, kernkwaliteiten, dromen en doelen kort
benoemd in dit hoofdstuk.
Je kan er zelf verder mee aan de slag om dit uit te werken, maar je kan je ook met ons
verder blijven ontwikkelen.
Ga dan na deze training verder met de training ‘Kiezen voor jezelf als HSP’ en ontdek hoe jij
als HSP je leven kan vormgeven op de manier die bij jou past.
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Bedankt voor je inzet en voor wie
jij bent!

