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Zelf aan de slag !



9

Telkens als je de woorden zelf aan de slag leest,  
nodig ik je uit om de oefeningen en tips die daarop volgen 

zelf uit te proberen. Voel en kijk wat dit met jou doet.

Na sommige oefeningen is er plaats voorzien om je eigen gedachten 
en gevoelens te noteren die je tijdens de oefening opmerkte. 

Schrijf gewoon neer wat er in je opkomt zonder erover te piekeren. 
Zo leer jij jezelf beter kennen!

Geniet van dit avontuur!
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Lieve lezer
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Ik schreef dit boek speciaal voor jou, vanuit mijn hart, 
om je te helpen van jezelf te houden om wie jij bent 

en om positief in het leven te staan.

Je kunt dit boek alleen lezen of, als je nog heel jong bent, 
samen met een ouder of grootouder. 

Misschien hebben zij er ook nog iets aan…
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Woordje vooraf
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Veel hoogsensitieve kinderen hebben dagelijks te maken met overprikkeling, angsten, 
onzekerheden, boosheid, verdriet…
Misschien herken jij je hierin.

Op zo’n moment kan je zelfvertrouwen flink dalen of ga je net heel stoer doen. De 
schoonheid van je hoogsensitiviteit gaat verloren en dat is heel jammer.

Gelukkig kun je zelf aan de slag gaan en jouw gevoelige aard leren gebruiken als 
superkracht. ‘Hoogsensitief’ betekent immers niet dat je hulpeloos in deze wereld 
staat. Jouw hoogsensitiviteit is een kracht waarmee je positief in het leven kunt staan.
Hiervoor is het wel nodig om jezelf goed te leren kennen en jezelf graag te zien. Ook is 
het belangrijk om jouw unieke gevoeligheid te durven tonen en er te leren mee omgaan.

In dit boekje reik ik je weetjes, tips en oefeningen aan die jou kunnen helpen om blij in 
het leven te staan.


