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9 Inzichten voor Hoog-sensitieve mensen.

Even voorstellen.

Mijn naam is Inge Kamerling en ik ben Hoog sensitief.

Ik weet uit eigen ervaring hoe het is

om het gevoel te hebben jezelf

helemaal kwijt te zijn en te verliezen

in anderen en je werk.

Mijn Hoog gevoeligheid heeft mij

lang in de weg gezeten en na jaren

van overal tegenaan lopen en het gevoel gehad te hebben dat er wat mis

was met mij, heb ik uiteindelijk door veel te lezen over het onderwerp en

door mijn eigen ervaringen, o.a. deze inzichten opgedaan om op een

positieve manier om te gaan met mijn Hoog gevoeligheid.

Ik heb de inzichten omgezet naar deze inzichten, en ik hoop dat ze je gaan

helpen beter om te kunnen gaan met je Hoog sensitiviteit en je zo een

betere balans vindt in je leven.
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Zet minimaal 1 uur voor het slapen gaan alle elektronische apparatuur uit en

ga over tot kalmerende bezigheden, zoals het lezen van een inspirerend

boek. 

1. Bepaal voor jezelf een goed slaap- en

ochtendroutine.

Besteed bijvoorbeeld 30 minuten aan yoga of meditatie. Vind je dat lastig

dan kan je beginnen met luisteren naar rustgevende muziek terwijl je in bed

ligt. Het doel is je hoofd stiller te krijgen als voorbereiding op het slapen.

Zorg dus ook dat je voldoende slaap krijgt, dat heb je echt nodig om te “ont

prikkelen” en op te laden!
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2. Herken je triggers.

Alle Hsp’ers zijn verschillend, dus is het belangrijk om vast te stellen welke

prikkels je ongemak bezorgen en hoe je daar het beste mee kan omgaan. 

De ene keer zal je het vermijden en de volgende keer kan je je afsluiten als

het iets betreft waar je echt aan deel moet nemen.
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3. Leren omgaan met triggers.

Als je bijvoorbeeld graag reist weet je dat je geconfronteerd gaat worden

met triggers, want reizen is een van de luidruchtigste en drukste dingen die

je kunt doen. Dan komende de oordoppen en zonnebril goed van pas.

Sluit je zoveel mogelijk af van prikkelende geluiden door middel van

kalmerende muziek via een iPod of telefoon, gebruik oordopjes. (dit kan je

natuurlijk bij alles doen waar je door mensen en geluiden kan worden

overprikkeld)

En als het kan, boek dan hotelkamers op de bovenste verdieping en/of aan

de achterzijde, die zijn doorgaans stiller.

Gebruik een zonnebril om je af te schermen voor fel licht en sociale prikkels.
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Als je gevoelig bent voor lawaai en mensenmassa’s, vermijd dan het

bekijken van een bioscoop�lm op zaterdagavond of uit eten te gaan tijdens

de piek van de avond. 

4. Plan vooruit.

Ga dus naar vroegere voorstellingen of ga die �lm op een doordeweeks dag

bekijken. 

Zorg dat je eerder op de avond dineert, want restaurants hebben het dan

vaak rustiger.
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5. Neem kleine pauzes.

Ontspanning is zeer belangrijk om jezelf weer op te laden. 

Probeer tenminste eens per maand weg te gaan en meerdere dagen per

week te ontspannen .

Geniet van de natuur (als je in de stad woont, ga naar een park) of neem

eens een massage.

Voeg kalmte toe in je week met activiteiten zoals een bad nemen,

aromatherapie en/of een bezoek aan de sauna.
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6. Wees lief voor je lichaam.

                                                                                     Yoga, Tai Chi en wandelen

zijn milde vormen van

beweging waar je lichaam van

opknapt. 

Het is ook beter te sporten voor

18.00 of 19.00 uur, omdat het

zenuwstelsel een aantal uren

nodig heeft om tot rust te

komen.

Na een lange dag is het heerlijk om in een zoutbad te gaan liggen, dat zorgt

vaak voor directe ontspanning. En het enige wat je nodig hebt, is een bad,

water en Epsom zout. 10 tot 15 minuten weken in het water heeft ontelbare

voordelen. 

Neem gewoon even een paar rustmomentjes per dag voor jezelf als

onderbreking van je dag. 

Als je wel van de sportschool

houdt, neem een locatie die

niet zo lawaaiig is en draag een

headset. 
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Hsp ‘ers gaan makkelijk te hoog in hun energie zitten, meestal doordat je

bijvoorbeeld teveel in je hoofd zit. 

7.Ga wandelen in de natuur.

Je hartslag kan dan omhoog gaan en je zal je onrustig voelen, je bent dan

niet goed geaard. Het is dan van essentie dat je je aandacht naar je voeten

brengt en weer een verbinding maakt met de aarde.
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Wees niet bang om groot te dromen. Je hebt alle moed en kracht in je om je

mooiste dromen waar te maken. Heb vertrouwen en begin vandaag met je

dromen werkelijkheid maken. Je kan beginnen met het opschrijven van je

dromen en ze bespreken met je vrienden en collega’s. Ik maak graag Mood

boards met al mijn wensen en dromen.

8. Durf groot te dromen!

Oefening: Schrijf op waar je hart sneller van gaat kloppen en verzamel er

foto’s bij. Een mooie uitspraak die ik eens hoorde was:

“Als mensen niet lachen om je dromen dan droom je nog niet groot genoeg”

Dus droom er op los
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Prioriteiten stellen, jezelf op nr. 1 zetten d.m.v. een persoonlijk plan. Het is tijd

dat jij je eigen pad gaat lopen, puur omdat dat voor jou het beste is en jou

zal dienen. Nieuwe wegen en paden creëren voor jezelf en daarmee ook

voor anderen

De bestaande regels en hokjes opzij zetten en nieuwe maken, doen wat jou

gelukkig maakt. Het zou zo kunnen zijn dat jij je nergens helemaal thuis

voelt of dat jij je diep van binnen niet thuis voelt op deze aarde. Dat is heel

normaal, vele van ons hebben dat. Het is een gevoel van heimwee naar

waar je ziel vandaan komt. Dus wat jij kan doen is de prioriteit bij jezelf

leggen, leven met routine maken waarin jij centraal staat.

9. Loop je eigen pad.
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Een goede focus is belangrijk als je dit effectief wil doen. 

Doe desnoods een aardings oefening om bewust contact met de aarde

energie te maken.

Zo kan je steeds meer een connectie met de aarde gaan ervaren, het is

daarbij van belang dat je naast het visualiseren ook de energie vanuit de

aarde echt gaat voelen.
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Tot slot.

Als Hsp’er jezelf worden is een heel proces en daar mag je dan ook de tijd

voor nemen, het is een hele reis en die moet je bewust meemaken.

Mensen zullen je niet altijd begrijpen en dat is oke, jij zal ook niet altijd

iedereen begrijpen.

Voor meer informatie kan je altijd terecht op mijn site www.ingekamerling.nl

Het is jouw leven en alleen jij kan er voor zorgen dat je het leven leeft waar

jij blij van wordt. 

Doe vooral waar jij je goed bij voelt!

http://www.ingekamerling.nl/

