
Die als HSP je ogen openen!



7 Eye openers!
Ben jij je bewust van de kwaliteiten
die Hoog gevoeligheid voor jou heeft?
Of heb je voornamelijk je aandacht
voor de dingen waar je last van hebt
en die niet zo goed gaan? 
Door te weten welke voordelen hoog
gevoeligheid je geeft kun je de
voordelen ook in gaan zetten in je
leven. 
 
Hieronder heb ik voor jou "Blik
Openers" geselecteerd waarvan ik
denk dat ze je gaan helpen Bewuster
van je Hoog gevoeligheid te worden
met alle voordelen van dien!
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7 Eye openers!

1. Heb je lichamelijke klachten?
Waarschijnlijk ben je teveel naar buiten
gericht en vergeet je in te tunen op
jezelf. Zie klachten als een uitnodiging
voor zelfonderzoek en om bewuster van
deze eigenschap te worden. 

2. Leef je veel in je hoofd? Dan kan het
zijn dat je niet met beide benen op de
grond staat. Je hebt dan een slechte
connectie met jezelf dus zorg dat je
goed geaard bent.
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7 Eye openers!
3.Weet je waarom regelmatig alleen
wilt zijn? Dat is je innerlijke systeem
wat er voor zorgt dat je weer kunt
opladen.

4. Mensen zullen je niet snappen,
daar mag je vrede mee hebben. Het
gaat erom dat jij jezelf snapt!

5. Voel je ineens nare energie? Je kan
aan jezelf vragen, Is dit van mij of van
een ander? Je zal het antwoord
voelen en als het niet van jezelf is
stuur je het terug naar de ander.

6. De natuur is ons oplaad punt, maak
daar gebruik van.
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7 Eye openers!
7. Onthoud ten alle tijden dat jij niet
verantwoordelijk bent voor het geluk
van anderen ook al voelt dat soms wel
zo!

Extra Blik Opener: Je lichaam is een
heel vernuftig systeem, het laat je
meteen merken als iets niet klopt. Let
dus goed op de signalen die het geeft,
zowel mentaal als fysiek. 
 
En besef ook dat voeding doet meer
dan je denkt!

Ik hoop dat hier en daar je ogen open
zijn gegaan en je anders met bepaalde
dingen om kan gaan. Pak ze er af en toe
even bij om ze goed in je systeem te
krijgen

Lieve groet Inge

WWW.INGEKAMERLING.NL


