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WEETJES & WIJSHEDEN

ALGEMEEN
• De wereld kwam te hard op hem af. Te luid, te scherp, te indringend.  Hoe kon hij zijn innerlijke 
zachtheid met de harde buitenwereld rijmen? 
•  Omdat ik merk dat veel hoogsensitieve mensen een niet alledaags parcours achter de rug hebben. 
•  Ik wilde hetzelfde aankunnen als anderen, zowel geestelijk als fysiek
• Misschien moet ik maar eens kiezen voor een leven dat bij mijn persoonlijkheid past in plaats van 
te proberen...

WEETJES ROND DE ZINTUIGEN

GEEN FILTER
•  Geen filter die de belangrijke info van de minder belangrijke scheidt. Voelsprieten vangen meer 
info op die anderen niet opvangen. Zij reageren anders.
•  Zintuigen staan voortdurend op scherp. 

ZIEN
•  Goed oog voor detail
•  Oog voor schoonheid
•  Ik zie direct als er iets in de omgeving is veranderd
•  Lees direct de emoties van de gezichten af
•  Felle lichten gaan met alle energie lopen

TASTZIN + ETEN
•  Onbekenden aanraken is een lastige opgave
•  Alcohol en koffie zorgen er net voor dat ik moe wordt, echte energie vreter
•  Bij hongerig worden we verstrooid

HOREN
•  Geen gesprek mogelijk met achtergrondmuziek
•  Te lang op een plaats met luide geluiden = leeglopen
•  E-mails lezen of opgebeld worden = verstrooid geraken, daarom mobiele telefoon vaak in de stilte 
modus en e-mail programma dicht doen
•  Waar is het nog stil? overal achtergrond muziek en jingles



WEETJES ROND ‘ORDE/ CHAOS’

• Ik heb een hekel aan uitputtende emoties en chaos. Prefereer kalmte, overzicht, en balans. 
• De hevigheid in het hart wordt getemperd door ‘humor’.

WEETJES ROND ‘GRENZEN’

• De grens tussen de ander en mezelf is op emotioneel vlak soms onduidelijk. Het is soms nodig 
bewust af te sluiten en ervoor te zorgen dat ik in mijn eigen energie veld blijf. Regelmatig  
terugkoppelen met ‘hoe voel ik me?’

• Meermaals  kreeg ik te maken met mensen die ik het beste kan omschrijven als ‘overtreders’. 
Mensen die je grenzen overschrijden zonder zich daar ook maar één moment schuldig over te  
voelen.

• Ontdekte ik dat de oorzaak van mijn problemen een schrijnend gebrek aan zelfrespect was.  
Hierdoor zag ik plots in hoe vaak ik me liet overheersen en kwetsen, en incasseerde. 

• Ik leerde dat ik altijd op de voelsprieten mag vertrouwen, en grenzen moet stellen. Ik werd ook 
doordrongen van het belang van zelfzorg. Van nature ben ik een gever en vind ik het moeilijker om 
te ontvangen.  Balans vinden tussen geven aan mezelf en geven aan anderen. 

• Houd altijd rekening met wie jij NU bent, ipv ernaar te streven iemand te zijn die je wilt zijn OF  
te proberen het potentieel dat een ander in jou ziet te realiseren. 

WEETJES ROND ‘NARSCISME’

• Kinderen die tussen 2 en 8 jaar een zwaar trauma oplopen. Voor hen is de enige manier om met 
de ondraagelijke realisteit om te gaan die ontlopen door een ideaalbeeld van zichzelf te creeren. Na-
dien zullen ze hun verdere leven hun best doen om dit masker op te houden en het ware, gekwetste 
zelf verborgen te houden. 

• Narscisten voelen een voortdurende onbewuste angst dat men zal ontdekken wie ze echt zijn.

• Er heerst een magnetische aantrekkingskracht tussen hoogsensitieve mensen en narcisten, en  
wel omdat de narscist te weinig inlevingsvermogen heeft en de hoogsensitieve haast te veel.  
Hoogsentistieve mensen voelen zich vaak goed als ze kunnen geven en de narsist is een nemer. 

• Ze hebben gewoon ‘iets’ nodig om tegen te praten, maar dat kan evengoed een cactus zijn. 

• Ze zijn verslavingsgevoelig, alsof ze hun kapotte hart proberen te verdoven en de persoon achter 
hun masker proberen te vergeten.

WEETJES ROND ‘PIEKEREN’

• Te diep nadenken, alle scenario’s overlopen, oppassen dat het geen piekeren wordt. 

• Gezien mijn perfectionisitische aard kan ik doorslaan in denken, overdenken, analyseren, te veel 
graven ook bij anderen. Is eigenlijk een tekort aan vertrouwen in jezelf. Je moet leren jezelf te  
vertrouwen. (en dus niet alles te overanalyseren)

• Sta jezelf gepieker niet meer toe, het is een verspilling van energie. (Piekeren is verboden)

• Zet tegenover al dat denkwerk ook zaken die je in je lijf doen landen: zwemmen, wandelen, sex, 
zintuigelijke ervaringen



WEETJES ROND ‘EMPATHIE’

• Telepatisch converseren: ik weet vaak al wat er gaat komen.
• Empathie is goed maar vraag jezelf tegelijk voldoende af: wat wil ik? telkens opnieuw, want je voelt 
heel snel wat de ander wilt en als je dan een pleaser bent...

WEETJES ROND ‘PRIKKELS’

• Prikkels komen allemaal onverdund binnen en als het teveel is krijg je het gewoonweg niet 
verteerd. Dan is rust nodig én spaarzaam zijn met info van buitenaf. Zo weinig mogelijk mensen, 
nieuws, sociale media, 

• Zeer geboeid door de menselijke psyche en introspectie is een automatisme. 

• Als een normale persoon 5 prikkels binnenkrijgt, krijgt een HSP er wel 20 binnen.  
De filters ontbreken soms.

• Die verhoogde alertheid, de gevoeligheid voor onveiligheid, het scherpe aanvoelen lijken me  
evenwel een overlevingsstrategie ten gevolge van trauma.

• Dat overgevoelig reageren heb je ook bij autisme, maar autisme is bijna het omgekeerde van  
hoogsensitiviteit: iemand met autisme heeft te veel filter terwijl een hoogsensitief persoon juist te 
weinig filter heeft. 

• Als er meer prikkels op me afkomen dan ik op dat moment kan verteren, want dat kost nu eenmaal 
tijd en energie krijg ik een prikkelingdigestie. Het begint met de eerste alarmsignalen: 
 - verward en moe worden
 - humeur wordt slechter, humor neemt af, minder relativeren
 - minder goed tegen kritiek kunnen
 - creativiteit hapert, minder ideetjes, minder oplossingen zien
 - minder ‘te geven’
 - ik wil gerust gelaten worden, stilte

• Normaal gesproken kan ik met een, twee, of drie dagen rustig aan doen de overprikkeling  
overwinnen.

 • Ik stta alle dagen op een prikkeldieet.

WEETJES ROND ‘INTUITIE’

• Mijn intuïtie is mijn gids en wordt met de jaren sterker, mijn eerste indruk klopt vaak. Ik voel aan 
wanneer iemand liegt, wanneer iemand goed voor me is, én wanneer iets niet pluis is. 

• Mijn intuïtie beschouw ik als mijn allerbeste hoogsensitieve eigenschap. De intuïtie geeft het  
antwoord op het juiste moment. (als je het nog niet gekregen hebt, is het onderweg)

• Ik wil de dingen graag op mijn eigen tempo doen, wat niet altijd mogelijk is. Ik heb een hekel aan 
regeltjes en beperkingen. Waan me graag vrij. 

• Een tjokvol hoofd door de sociale media, waardoor er geen plaats meer is voor de echte belangrijke 
zaken.

• Leef niet langdurig op wilskracht. Als je op wilskracht leeft, kan je je intuitie niet volgen. Het is het 
één of het ander. De bron van je wilskracht is eindig en leidt je vroeg of laat richting burnout. 
 
•  Je intuitie droogt nooit op en spoort je aan om het juiste te doen zowel voor jezelf als voor je  
omgeving.



•  Momenten van mijmeren en nietsdoen zijn cruciaal voor de inspiratie.

WEETJES ROND ‘SOCIAAL ZIJN’

•  Intens genieten van aangenaam sociaal contact MITS dit niet te frequent voorkomt. 
Smalltalk en praatjes = leeglopen, een energy vreter.

•  Mijn vriend noemt me weleens lachend ‘de spons’ omdat zoveel vrienden hun gevoelens en  
geheimen aan me toevertrouwen. (ook mensen die me amper kennen)

•  Sommigen nemen heel veel en geven weinig terug. Moeilijk evenwicht om te zorgen voor een  
ander en zorgen voor mezelf. Als je te lang niet aan jezelf geeft moet je later een inhaal manouver 
doen waardoor je niet meer voor anderen kunt zorgen. 

•  Ik ben ongeduldig en wil onmiddelijk resultaat.

•  Lang trok ik me andermans problemen zo hevig aan dat ik ze absorbeerde en al mijn energie  
verloor.

•   Ik geef de voorkeur aan een een-op-een gesprek dat ergens over gaat, in plaats van een grote groep 
mensen aan smalltalk te doen.

•  Door het internet en de sociale media krijgen we nog meer prikkels te verwerken. Liever dat  
wegleggen en gewoon aanwezig zijn in het nu.

WEETJES ROND ‘MET HET HART’

•  Ik kan geen dingen doen die niet vanuit het hart komen

•  Denken vanuit éénheid zorgt juist voor verbinding, voor warmte

•  Comfort zone = where the magic happens.  
Intussen besef ik dat het onbekende niet altijd de magic garandeert. De meest betoverende  
momenten beleef ik door in contact te komen met mijn ziel, wat het tegenovergestelde is van angst. 
Dat contact komt er door meditatie, de natuur, zelfexpressie, schoonheid, schilderen, ... 
Magie bevind zich zeker ook binnen de confortzone.

WEETJES ROND ‘BALANS’

•  Verandering enerveert mij en tegelijk snak ik ernaar.
Een gezonde portie sleur houd mij in balans en maakt het leven overzichtelijker
Probeer een evenwicht te houden tussen nieuw en vertrouwd. Veilig en onveilig.

•  Misschien ben ik zo vaak gekwetst geweest dat ik geleerd heb om op mezelf terug te vallen.  
Het liefst leef ik pijnvermijdend. 

•  Ik probeer - met diegenen die me lief zijn - de confrontaties toch niet uit de weg te gaan. 

•  Jij vind mij overgevoelig, misschien vind ik jou wel bot!

•  Ik heb eens gelezen dat  
het leven vooruitziend geleefd moet worden maar terugblikkend begrepen wordt. 

•  Mensen die veilig gehecht zijn, zijn stabiel en vinden een evenwicht tussen zelfstandigheid en 
verbinding met anderen.



WEETJES ROND ‘TROUW ZIJN AAN JEZELF’

•  Ik leg mezelf op om confrontaties aan te gaan met de mensen die belangrijk zijn voor mij en om de 
misverstanden uit te praten in plaats van uit de weg te gaan.

•  Het is verdorie een topprestatie om de verlammende faalangst te overwinnen en zelf initiatief te 
nemen (zelf redacties aanschrijven, zelf gaan aanbieden, zelf verkopen).

•  Alsof nu ik eindelijk besloten had om trouw te zijn aan mezelf, ik alle mogelijke hulp kreeg. Ik zag 
het als een levensles. Probeer je iemand anders te zijn dan krijg je het leven van iemand anders. 
Als je trouw blijft aan jezelf krijg je het leven dat bij je past. dat werd mijn motto. Voelt ik dat iets niet 
bij me past? dan wijs ik het af. 

•  De ervaring leert me dat als een thema zich vaker aandient, daar een uitdaging voor een levensles 
aan vastzit.

WEETJES ROND ‘DEPRESSIE’

 •  Terugblikkend was mijn depressie een les in naar binnen gaan. Tot die tijd was ik gericht op  
anderen, de wereld om me heen. 

•  Door mijn depressie leerde ik dat ik me in de eerste plaats met mezelf dien te verbinden en  
van mezelf dien te houden.

•  Wie gaat er voor je zorgen als je dat zelf niet doet?

•  Zolang je niet voor jezelf zorgt, zul je afhankelijk zijn en blijven van anderen en dan doe je   
de dingen niet vanuit wie jij werkelijk bent, maar omdat je problemen hebt en anderen inschakelt 
om ze op te lossen. 

•  Behalve op een prikkeldieet, sta ik ook op een gedachtendieet: als ik te negatief denk roep ik  
mezelf tot de orde om aan positieve zaken te denken. 

•  Angst blijft de grootste prikkel, waardoor ik het meest snel overprikkeld geraak. Het remt af en  
put volledig uit. Kost het meeste tijd en energie om te verwerken.

WEETJES ROND ‘MEDITATIE’

 •   Wandelen zou ook je linker en rechter hersenhelft tegelijk stimuleren wat je lichaam en geest  
enorm tot rust brengt. Het helpt je om ‘klaarder’ te kijken naar je leven, problemen, situaties. 

 •  Ik heb bij voorkeur 8 tot 9 uur slaap nodig. Ik merk dat ik meer slaap nodig heb dan de  
doorsneemens. Bij overprikkeling doet slaap wonderen. 

 •  Meditatie is als mijn oplader weer in het stopcontact steken en de batterij weer laten vollopen

WEETJES ROND ‘ALLEEN ZIJN’

 •  Dat heb ik eigenlijk het allerliefste als ik overprikkeld ben, om alleen te zijn. 

 •  Ik plan maar één a twee afspraken/ week in. Onbekenden zorgen voor meer prikkels dan  
bekenden. Na 3 afspraken per week is de overprikkeling ingezet.

 •  Sociale contacten kosten mij vaak meer energie dan ze opleveren. 

EEN AANRADER!


