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+ VOORWOORD
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Welkom!

Fijn dat je mijn eBook leest. Of je nou zelf 
hooggevoelig bent of niet, het eBook is 
interessant voor iedereen die op zoek is naar 
het beter leren omgaan met hooggevoeligheid. 
De tips en oefeningen in dit eBook zijn 
geschreven voor kinderen en jongeren. Maar 
zeker ook handig voor volwassenen. Pas de 
oefeningen aan, zodat het helemaal bij jou 
past.

Je zal merken dat de ene oefening voor jou wel 
werkt en een andere oefening totaal niet. Zo 
blijft het voor iedereen een kwestie van zoeken, 
uitproberen, aanpassen…

Zet de oefeningen die jou helpen in en wees je 
bewust dat die oefeningen een hulpmiddel zijn 
om je leven makkelijker te maken.

Pas oefeningen dagelijks toe. Hoe vaker je een 
oefening doet, hoe makkelijker het wordt. De 
ene dag is het misschien meer nodig dan een 
andere keer. 

Lieve groetjes,
Jacqueline 

HSP is een afkorting 
van High Sensitive 
Person; ofwel 
hooggevoelige of 
hoogsensitieve 
personen. In dit eBook 
gebruik ik 
hooggevoeligheid als 
term en daar bedoel ik 
alle vormen van HSP 
mee.

In dit eBook vind je  
oefeningen in aarden, 
reinigen en 
beschermen. Drie 
belangrijke pijlers voor 
hooggevoelige 
kinderen. Daarnaast 
geef ik kort informatie 
over NEI. Een methode 
die helpt als je het 
even niet meer zelf 
kan.

In dit eBook vind je 
naast 10 uitgebreide 
oefeningen ook 25 tips 
die je helpen beter in je 
vel te komen.
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+ HOOGGEVOELIG

Elaine Aron heeft onderzoek 
gedaan naar hoogsensitiviteit 
in Amerika in 1996. 
Dat betekent dus, dat 
de term hooggevoelig ofwel 
hoogsensitief pas sinds 1996 
bestaat. Uit grootschalig 
onderzoek (2015) van klinisch 
psychologe Elke van Hoof 
(Universiteit Brussel) blijkt dat 
hooggevoelige mensen geen 
filter in het informatie-
verwerkingssysteem in de 
hersenen hebben in 
vergelijking met niet-
hooggevoelige mensen. De 
hersenen werken anders. In de 
klinische psychologie gebruikt 
men daar de term diepgaande 
verwerking voor. Dat houdt in 
dat hooggevoelige mensen 
prikkels waarnemen op een 
intense wijze. 

Er bestaan op verschillende 
sites vragenlijsten, die je kan 
invullen om te ontdekken of je 
zelf ook hooggevoelig bent. 
Bedenk daarbij wel dat de 
vragen op deze vragenlijsten 
niet genormeerd zijn en 
overlappen met andere 
diagnoses zoals ADHD, ADD en 
PDD-NOS.
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Iedereen is gevoelig.
Je kent vast wel dat gevoel, als je in een 
ruimte komt, dat je voelt dat er iets aan de 
hand is, wat niet uitgesproken wordt. Of dat je 
een voorgevoel hebt dat je vriendin jou gaat 
bellen en dat ze inderdaad een uur later belt.
Of dat je een bepaalde geur ruikt, 
bijvoorbeeld parfum en dat je een déja vu 
krijgt? Maar ook dat je een smaak in je mond 
proeft, doordat er iets gezegd wordt of dat je 
je iets herinnert.
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Hooggevoelige mensen 
zijn er altijd al geweest. 
20% van de mensen is 

hooggevoelig. 
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HET VERSCHIL TUSSEN 
GEVOELIG, OVERGEVOELIG EN 
HOOGGEVOELIG 

Gevoelig zijn houdt in dat je aandacht voor 
jezelf en anderen hebt, maar ook voor dingen 
om je heen zoals de natuur. Vanuit je 
gevoeligheid neem je details waar, waardeer je 
de dingen om je heen en kan je situaties goed 
inschatten. Gevoeligheid maakt dat je vanuit je 
intuïtie kan leven, dat maakt dat gevoelig zijn 
een kwaliteit is.

Overgevoelige reacties kunnen ook het gevolg 
zijn van je eigen gevoeligheid ontkennen. 
Anderzijds kan overgevoeligheid zich ook uiten 
in huidirritaties, allergieën, last hebben van 
bijvoorbeeld geluiden of bepaalde stoffen.

Gevoeligheid is een mooi instrument, het is een 
kwaliteit die je kan inzetten en het waarschuwt 
je misschien wel doordat je kan aanvoelen dat 
je niet veilig bent of dat iemand tegen je liegt. 
Zo leer je te vertrouwen op je intuïtie. 

Hooggevoelige mensen hebben een gevoeliger 
zenuwstelsel waardoor ze extremer 
waarnemen. Hooggevoeligheid is een 
karaktereigenschap, je wordt ermee geboren 
en het is erfelijk. Dat betekent dat de 
hooggevoeligheid zich kan ontwikkelen. 
Doordat de omgeving verandert en drukker 
wordt, komt de hooggevoeligheid meer tot 
uiting en wordt er meer gevraagd van 
hooggevoelige personen.

Van overgevoelig zijn, 
kan je last krijgen.

Hooggevoelige 
kinderen voelen zich 
vaak ‘anders’.
Ze zijn erg intuïtief en 
handelen graag vanuit 
hun gevoel. Zo 
hebben deze kinderen 
vaak ook last van 
huidirritaties of 
allergieën.  
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Als je als kind geen ruimte krijgt, je 
hooggevoeligheid te laten zien (het mag er 
bijvoorbeeld niet zijn), dan word je 
hooggevoeligheid, dat een deel van jou is, 
geparkeerd.  Zo kan het zijn, dat je je 
hooggevoeligheid pas op latere leeftijd gaat 
ontwikkelen.

Als je weet dat je hooggevoelig bent, kan je 
leren ermee om te gaan, waardoor je in je 
kracht komt. Als je je hooggevoeligheid niet 
herkent, je weet niet wat er met je aan de hand 
is, dan is het een last. Dat kan uiteindelijk 
leiden tot psychische of lichamelijke klachten, 
of onterecht diagnoses zoals ADD, ADHD of 
PDD-NOS, depressie of chronisch 
vermoeidheidssyndroom.

Het verschil tussen “gewoon” gevoelige 
personen en hooggevoelige mensen zit ‘m in 
de mate van waarneming. Een hooggevoelig 
kind ziet, hoort, voelt, ruikt en ervaart alles 
veel intenser, doordat de hersenen de 
informatie intensiever opnemen. De prikkels 
worden niet gefilterd in de hersenen, zoals bij 
niet-hooggevoelige personen.

PRIKKELS 

Alles wat we waarnemen noem ik prikkels, dat 
zijn interne en externe prikkels, van binnenuit 
(pijn, voedsel) en van buitenaf (via de 
zintuigen). Prikkels komen bij ons binnen via 
onze zintuigen. Je zintuigen nemen dus 
prikkels waar. Voor sommige prikkels lijk je wel 
een spons. Juist altijd die geluiden of altijd die 
emoties, steeds weer komt het hard bij je 
binnen.

7

Hooggevoelige 
kinderen zijn als een 
‘spons’: ze 
absorberen als het 
ware prikkels 
(energie, emoties, 
gevoelens, geluiden). 
Het gaat erom, dat 
ze leren zichzelf 
hiervoor te 
beschermen.

Soms lukt het even 
niet meer, om alle 
prikkels los te laten. 
Er ontstaan 
problemen, waar je 
de vinger niet op kan 
leggen of duidelijke 
gedragsproblemen.
Dan kan het goed 
zijn om even hulp te 
zoeken. Een NEI-
coach kan een 
hooggevoelig kind 
vaak weer verder 
helpen.
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ZINTUIGEN
Interne prikkels

• verkeerde voeding
• vaccinaties
• baarmoederhalskanker 

vaccin voor meisjes
• infecties
• medicijngebruik
• alcohol
• belasting van (zware) 

metalen
• onverwerkte emoties
• negatieve gedachten

Externe prikkels

• luchtverontreiniging
• meeroken
• slaaptekort 
• school, huiswerk, 

toetsen
• het uitgaansleven
• stress
• straling (t.v., telefoon, 

computer)
• kosmisch overprikkeld 

(stand van de maan of 
planeten)

• paranormale ervaringen 
(soms beangstigende 
ervaringen)

Hoogsensitieve personen hebben vaak 
één of meer overgevoelige zintuigen

VOELEN
Hooggevoelig zijn uit zich vaak in het 
makkelijk opnemen van subtiele 
informatie. Tussen de regels door horen en 
voelen hoogsensitieve mensen heel veel. 
Hooggevoelige mensen zijn gevoelig voor 
prikkels uit de omgeving, waardoor ze 
eerder overprikkeld raken. Ze voelen zich 
vaak anders. Hooggevoelige mensen 
zijn ook gevoelig voor stoffen en labels in 
de kleren, deze irriteren vaak op de huid.

HOREN
Zoals je gevoelig kan zijn voor harde 
geluiden, of juist hoge tonen, kan een 
hooggevoelig persoon helemaal gestrest 
raken van een tikkende klok, iemand die 
met een pen zit te tikken, smakken of 
eetgeluiden, of zich irriteren aan een 
piepje, dat een ander niet hoort.

PRIKKELS

8
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Je zintuigen zijn dus een 
soort antennes die van 
alles waarnemen. Je 
hersenen reageren op alle 
prikkels. Als je weet dat we 
600.000 prikkels per 
seconde waarnemen, dan 
schrik je misschien dat het 
er zoveel zijn. Van maar 6-
9 prikkels zijn we ons 
bewust. Zo kan je je ook 
voorstellen dat teveel 
prikkels, kunnen zorgen 
voor buikpijn, hoofdpijn of 

stress.

HET 6E ZINTUIG
Bij lang niet alle 
hooggevoelige personen is 
het 6e zintuig extra 
ontwikkeld. Dit 6e zintuig, 
ook wel het 3e oog of het 
6e chakra genoemd en zit 
op je voorhoofd, boven en 
tussen je ogen. Het 6e

zintuig maakt dat je 
bovennatuurlijke 
waarnemingen kan 
hebben, zoals engelen zien 
en horen of kleuren om 
mensen zien. Maar ook 
voorspellende dromen of 
telepathie behoren tot 
deze waarnemingen.

Hooggevoelige mensen kunnen vaak niet tegen 
harde stemmen, ze zeggen snel tegen de ander 
dat hij boos praat, terwijl de ander dat niet 
doet. Ze kunnen snel schrikken van harde 
geluiden. Zo erg, dat ze plotseling moeten 
huilen. Oorklachten is iets dat je dan ook vaak 
terug ziet, bij deze personen. Ze kunnen vaak 
goed luisteren en tussen de regels door de 
boodschap horen.

ZIEN
Hooggevoelige personen letten veel op details, 
ze zien alles. Zo kunnen ze ook last hebben van 
een stand-by lampje op een apparaat. Of licht 
als fel ervaren terwijl niemand er last van heeft. 
Ze kunnen er zelfs hoofdpijn van krijgen. 
Hooggevoelige mensen kunnen van fel licht of 
droge lucht, kou op de ogen of allergieën 
krijgen.

SMAAK
Smaken roepen vaak herinneringen op, 
waardoor je ineens iets ‘weet’.
Hoogsensitieve personen kunnen echte 
fijnproevers zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld 
proeven dat ze een ander merk eten, doordat 
de structuur of smaak anders is. Hoogsensitieve
personen kunnen sterk reageren op dingen die 
ze vies vinden of last hebben van scherpe 
kruiden of juist van slappe smaken.

RUIKEN
Geuren ruiken, helpt vaak dingen te herinneren, 
waardoor je weer iets ‘weet’. Hooggevoelige 
mensen ruiken vaak ook eerst aan hun drinken 
en eten, aan kleren of een tas. Zo kunnen 
hooggevoelige personen misselijk worden van 
parfum of lichaamsluchtjes. Problemen met de 
luchtwegen kan een gevolg zijn.

9
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PRIKKEL-
VERWERKING
Elk kind is anders en verwerkt de prikkels op zijn 
eigen manier. Er zijn twee groepen te 
onderscheiden, waarin natuurlijk weer 
nuanceverschillen zitten.

SENSATIEZOEKERS 30%
Dit type kind houdt van spanning en avontuur en 
zoekt spannende, uitdagende situaties op. Over 
het algemeen zijn dit drukke kinderen, die zich 
laten horen en zien. Ze zijn gericht op de 
buitenwereld en zijn extravert. Deze kinderen 
worden makkelijk verward met kinderen die 
ADHD hebben.

RUSTZOEKERS 70%
Dit type kind houdt van rust, ritme en overzicht. 
Hij houdt van voorspelbaarheid en vermijdt het 
liefst drukke situaties. Het kind is vaak introvert 
en komt verlegen over. Ze zijn makkelijk bezorgd 
en kijken graag de kat uit de boom. De 
rustzoekers trekken zich terug en kunnen zich 
eenzaam en ‘anders’ voelen. Deze kinderen 
worden snel als ‘autistisch’ kind gezien.
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Aarden is letterlijk en 
figuurlijk contact met de 
aarde maken; met je benen 
op de grond staan. Het is net 
zo belangrijk voor onze 
gezondheid als de lucht, de 
zon en voedsel, dat we nodig 
hebben. Het is 
wetenschappelijk aangetoond 
dat ons lichaam energie met 
de aarde uitwisselt. Dat 
hebben we nodig om ons 
stabiel te voelen.

Wanneer je niet goed geaard 
bent, kan je uit je kern raken 
en ben je dus niet in balans.
Stress, teveel in je hoofd 
zitten, ziekte, pijn, zorgen 
maken zorgt ervoor dat de 
verbinding met de aarde 
verzwakt. Je raakt sneller van 
je stuk en het kan zelfs een 
gevoel van onveiligheid 
geven.Aarden helpt de 
hoogsensitieve personen 
beter in balans te zijn omdat 
je door de aarding beter met 
jezelf in contact bent.
Als je jezelf sterker wilt voelen 
en wilt ontwikkelen, is het dus 
belangrijk dat je goed geaard 

bent en blijft. 

AARDEN
VOORDELEN  GOED GEAARD ZIJN

• je voelt je sterker 
• je blijft dichter bij jezelf 
• je bent beter in contact met je lichaam 
• je voelt meer en zit minder in je hoofd 
• je staat steviger in het leven 
• beter in verbinding met wie je echt bent
• je komt beter in verbinding met anderen
• je voelt beter welke energie bij jou hoort, of 

bij de ander
• ja kan beter luisteren naar je gevoel, je 

intuïtie, je gidsen, de engelen
• minder gevoelig voor negatieve invloeden
• je kan meer aan 
• je voelt je fitter

BELANG VAN AARDEN VOOR 
HOOGSENSITIEVE KINDEREN

Juist voor hoogsensitieve kinderen is aarden 
een must. Voor hoogsensitieve personen kan 
het lastiger zijn om goed te aarden, omdat ze 
van nature makkelijker contact hebben met het 
universum. Dat zijn hogere energieën. De aarde 
heeft een lagere energie. Aarden helpt je beter 
je aura te beschermen en negatieve energie via 
de aarde af te voeren.

Hooggevoelige personen krijgen meer prikkels 
binnen dan mensen die niet hoogsensitief zijn. 

11
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Als je je leert beschermen tegen al die prikkels 
van buitenaf, raak je niet zo snel vermoeid, 
geïrriteerd en komen emoties van anderen niet 
zo hard bij je binnen. Zo verlies je jezelf niet zo 
snel in alle prikkels om je heen. Wanneer je door 
alle prikkels uit balans raakt, snel afgeleid bent 
of erg druk in je hoofd bent, ben je meestal ook 
niet goed geaard.

15 AARDENDE TIPS
1. Doe yogaoefeningen 
2. Beweeg met blote voeten over een 

tennisbal 
3. Loop met blote voeten over 

kiezelsteentjes
4. Loop met blote voeten in het gras of zand
5. Goede diepe ademhaling door je buik
6. Ruim op
7. Ga de natuur in
8. Ga tuinieren
9. Stamp met je voeten, spring of dans
10. Ga trommelen 
11. Je voeten masseren 
12. Zorg voor warme voeten (voetenbadje met 

lavendel)
13. Draag rode sokken of rood ondergoed 
14. Eet rode groenten of groenten die in de 

aarde groeien of fruit 
15. Draag een aardend edelsteen bij je, bijv. 

tijgeroog, hematiet of rode jaspis

Het lijkt heel eenvoudig, maar bewust 
ademhalen is ook een hele goede manier om 
goed te aarden. Een bewuste ademhaling 
verlegt de aandacht van je hoofd naar je 
lichaam, waardoor je je meer verbonden voelt 
met je lichaam. Adem vanuit je buik. 

Er zijn veel manieren 
om te kunnen 
aarden. Doordat je 
beter in je lichaam 
komt en meer in 
verbinding bent met 
jezelf, de omgeving 
en de aarde voel je je 
sterker.

1
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REINIGEN
Oefeningen die je 
energieveld reinigen, zijn 
ook belangrijk. Dit wordt 
vaak vergeten. Je huis 
maak je ook regelmatig 
schoon, je wast je haren, 
huid, kleren. Maar 
waarom doen we dat niet 
met ons energieveld? 
Gewoonweg, omdat we 
dat in onze cultuur niet 
meekrijgen.
Ben je gevoelig of hoog 
gevoelig? Dan is het 
schoonmaken van je 
energieveld net zo 
belangrijk als het poetsen 
van je tanden en het 
drinken van voldoende 
water.

Tip 16

Maak je aura schoon, door 
langs je lichaam negatieve 
energie weg te vegen en 
van je af te schudden, was 
daarna je handen.
Stampen en springen 
helpt ook te ontladen.

BESCHERMEN
Jezelf beschermen tegen negatieve energie klinkt 
misschien vreemd. Maar tegen de kou trek je ook 
een dikke jas aan. Je beschermt je energieveld 
tegen prikkels van buitenaf. Want de hele dag 
door komen prikkels bij ons binnen. Dat gebeurt 
via de zintuigen.

Teveel prikkels die bij jou zijn binnengekomen, 
maken je moe of misschien wel ziek. Ze zijn niet 
van jou en horen niet in jouw energieveld. Het 
kan zijn dat je negatieve gevoelens van anderen 
oppikt.

Tip 17

Visualiseer een hele mooie kristallen bol om je 
heen. Dit kan ook wit licht zijn, een glazen 
koepel, of iets anders dat transparant is. Maak 
nog een extra laag met goud licht erom een, dit 
geeft extra bescherming. Zet je kruinchakra en 
zonnevlecht chakra dicht of op een kiertje.

VISUALISEREN
Zoals beloofd, in dit eBook een tiental 
oefeningen. Deze oefeningen zijn op basis van 
visualisaties. De kracht van visualiseren is 
namelijk heel sterk. Visualiseren is iets “beeldend 
voorstellen” of “iets in beeld omzetten”. Als je 
visualiseert vertaal je de gedachten, van wat je 
leest of hoort naar een beeld. Door te visualiseren 
kan je veranderingen doorvoeren, op allerlei 
gebied. 

Hoelang de visualisatie werkt, is sterk afhankelijk 
van je gedachtekracht en van je verbinding 
ermee.

13
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NEI is een afkorting voor 
Neuro Emotionele 
Integratie. NEI is een 
samengestelde methode 
van het beste uit de 
Oosterse en Westerse 
technieken en is 
gebaseerd op principes uit 
onder andere 
acupunctuur, 
neurowetenschappen, 
bio-kinesiologie, NLP 
(Neuro Linguïstisch 
Programmeren) en 
toegepaste psychologie. 
NEI is ontwikkeld door arts 
Roy Martina

BEWUST, ONBEWUST 

Elke ervaring, elke prikkel 
komt bij je binnen: bewust 
of onbewust. Een deel van 
die ervaringen wordt goed 
verwerkt. Maar niet alles 
wordt verwerkt door de 
hersenen. Als je hersenen 
het niet kunnen 
verwerken, blijft de 
ervaring onbewust. In je 
onderbewustzijn wordt 
alles wat je in het leven 
meemaakt opgeslagen.

BLOKKADE

In de NEI - coaching wordt een onbewuste 
herinnering een emotionele blokkade 
genoemd. Deze blokkades weerhouden je, 
onbewust, om verder te kunnen ontwikkelen. 
Ze houden patronen in stand, die niet meer 
voor je werken.

NEI – COACHING

Tijdens een sessie wordt eerst je hulpvraag 
besproken. Daarna worden de bijbehorende 
onbewuste emotionele blokkades 
opgespoord. Je gaat dus naar de kern van de 
oorzaak. Dit gebeurt door middel van 
spiertesten of een biotensor. Ik werk met de 
biotensor. 

Met behulp van NEI haal je de emoties naar 
boven en kunnen ze verwerkt worden. 
Bewustwording geeft je inzicht. Dat geeft 
ruimte om verder te ontwikkelen. 
De NEI-coach gebruikt een biotensor om 
mee te testen.

14
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DE KRACHT VAN NEI

Met NEI kom je snel tot de 
kern van het probleem

Het is effectief

NEI werkt snel; soms zijn 
een paar  sessies al 
voldoende om een blokkade 
op te ruimen

Je hoeft geen emoties te 
herbeleven

Er wordt niet eindeloos 
gepraat over de problemen

NEI- sessies zijn zelden sterk 
emotioneel

NEI wordt als een prettige 
therapie- of coaching vorm 
ervaren

Lichamelijke klachten 
verminderen of verdwijnen

Mentaal word je sterker

Je word je bewuster

Je leert jezelf beter kennen 

Leren verantwoording 
nemen voor jezelf, je eigen 
leven door de consequenties 
te aanvaarden

NEI & 

HOOGGEVOELIGHEID

NEI is niet leeftijd gebonden en zo ook voor 

kinderen uitermate geschikt! Juist om de 

eenvoud en snelheid van deze methode. 

Kinderen hebben zo hun eigen vraagstukken en 

verdienen hiervoor alle aandacht en zorg. Bij heel 

jonge kinderen wordt vaak via één van de ouders 

getest, zodat het kind niet belast wordt met een 

bezoekje aan een coach. 

Als NEI-coach werk je ook met energie. Bij 

hooggevoelige kinderen is vaak de aura vervuild. 

Omdat deze kinderen als een spons energie 

(emoties, gevoelens) overnemen van anderen. 

Tijdens een NEI-sessie kan de coach testen of de 

energie van het kind vervuild of verzwakt is en 

ook waardoor dat is gebeurd. Bijvoorbeeld door 

de aura te reinigen met behulp van NEI of Reiki, 

kan het kind zich al lekkerder in z’n vel voelen.

Bij hooggevoelige kinderen hebben vaak ook last 

van allergieën, moeilijk slapen, onrustig gedrag, 

moeilijk kunnen concentreren, veel moe of juist 

heel veel energie en druk, moeite met 

veranderingen, dyslexie en allerlei andere 

gedragsproblemen. Een NEI-coach test wat de 

oorzaak is en pakt die aan, zodat het kind  weer 

meer zichzelf kan zijn en zich beter kan 

ontwikkelen.

1
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OEFENING 1: VISUALISATIE DE BOOM

Ga lekker zitten, met je rug tegen de leuning, voel dat 
je goed en stevig zit. 
Voel je voeten op de grond... leg je handen open op je 
schoot
Haal diep adem in en langzaam uit... 
Als het goed voor je voelt, doe je je ogen dicht

Visualiseer dat je een boom bent... 
Voel hoe je bent als boom, bewonder jezelf als boom… 
Hoe voelt het om een boom te zijn... Waar sta je als 
boom, in welke omgeving.... 
Wat zie je om je heen, wat is het voor een weer

Ga met je aandacht naar binnen en haal nog eens diep 
adem
Ga met de uitademing naar je voeten en adem via de 
voeten uit
Stel je voor dat uit je voeten wortels groeien... 
Ze groeien diep de aarde in. Laat ze groeien en voel de 
wortels en het contact met moeder aarde…
Adem dan diep in en neem met de ademhaling Moeder 
Aarde energie mee, naar je wortels. 
Voel het in je voeten en benen

Ga dan met je ademhaling naar de stam
Voel de stam... Wat valt je op?...
Voel je ademhaling in de stam van je boom

Blijf met je ademhaling nog even in de stam...
En ga dan met je uitademing naar Moeder Aarde… 

Doel: 
Jezelf sterk 
voelen, je eigen 
kracht ervaren, 
aarden

1
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De ….. betekenen 
dat je je 
gedachten even 
de tijd geeft om 
beelden te 
vormen. Geef 
jezelf of de ander 
de tijd om die 
beelden te maken 
en zich te 
verbeelden in de 
visualisatie.
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Tip 18

Tijdens het 
visualiseren roep 
je beelden en 
kleuren op. Zo 
kan het zijn, dat 
je tijdens een 
visualisatie 
allerlei beelden 
ziet, die niet in de 
opdracht staan. 
Beelden die 
vanzelf komen. 
Kijk daar goed 
naar. Die beelden 
willen je 
misschien iets 
vertellen. Als 
deze beelden 
prettig zijn en de 
oefening 
krachtiger maken, 
dan is dat 
helemaal oké. 
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Adem alle negatieve energie via je stam en wortels uit.

Geef het aan Moeder Aarde en adem nieuwe zuivere 
energie in en neem deze op via je wortels naar je 
stam.... Voel wat er gebeurt...

Ga dan met je aandacht naar je kruin, je takken... 
Hoe voelen ze... Volg de takken en kijk hoever ze 
reiken...

Alle aandacht is nu in je kruin... 
Ga er met je ademhaling naar toe... 
Adem nu uit naar Moeder Aarde en neem alle 
negatieve energie vanuit je kruin mee en geef dit aan 
Moeder Aarde...  

Ga via je stam en wortels diep de aarde in en neem 
met je inademing de krachtige energie van Moeder 
Aarde mee, via je wortels, je stam, naar je kruin... 
Voel wat dat doet…

Ga nu met je aandacht naar de hele boom en voel 
waar je aandacht het meest naartoe gaat... 
Laat dat maar gebeuren... Alles is goed... ...

Adem nog een diep in en uit en als je er klaar voor 
bent, kom je langzaam weer terug in het hier en nu en 
open je je ogen...

1
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Teken de boom. 
Teken zoveel 
mogelijk details, 
kleuren en 
beelden. De 
tekening kan je 
helpen sneller 
hetzelfde gevoel 
terug te krijgen 
zodat je beter kan 
aarden. 
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Doel: 
Aarden en 
beschermen, ik-
sterkend en veilig 
voelen

OEFENING 2: DE BERG

Ga lekker zitten in de stoel. Lekker met je rug tegen de 
leuning en voel je billen stevig op de stoel. Voel je voeten 
contact maken met de grond. Als je wilt mag je de ogen 
dichtdoen…

Visualiseer dat je een berg bent. Wat zie je? Voel je er iets 
bij… Je loopt op de berg en je merkt dat het weer op. Is het 
koud, warm, waait het hard? Ervaar jezelf op de berg en 
voel de temperatuur op je huid. Je kijkt om je heen. Is het 
druk? Ben je alleen? Zie je andere mensen of misschien 
wel dieren? Je begint te lopen, de berg op. Waar ga je 
heen? Hoe kom je daar? Is het pad stijl, hobbelig, of gaat 
het geleidelijk…

Als je bent aangekomen op de plek waar je heen wilde, 
neem je eens goed de tijd om alles in je op te nemen. Wat 
zie je, wat voel je, ben je alleen, zie je kleuren, ruik je 
geuren, hoe is het weer, hetzelfde of is het veranderd? Je 
gaat eens lekker zitten en ademt de lucht in…

Je voelt de kracht van de berg onder je. Je voelt het 
misschien helemaal in jezelf of misschien niet, alles is 
goed. Je stelt jezelf voor hoe groot de berg onder jou is en 
hoever die de aarde ingaat. Hoe voelt dat? Wat zie je? 
Heeft het een kleur? Elk gevoel mag er zijn. Voel de 
grootte, de breedte en de diepte waarmee de berg diep de 
aardbodem ingaat…
Als je er klaar voor bent, loop je van de berg af weer naar 
beneden. En als je beneden bent, doe je de ogen open.

Teken de berg 
Vertel wat je hebt getekend, wat voel je erbij, geef er 
woorden aan.

Het kan zijn dat 
je van alles ziet 
en tegenkomt op 
jouw berg. Of het 
nou op de top 
van de berg is, of 
onder de grond, 
dat maakt niet 
uit. Kijk goed 
naar alles wat je 
ziet. Misschien 
wil het jou wel 
iets vertellen… Zo 
kan het zijn, dat 
je andere 
mensen of dieren 
tegenkom. 
Misschien zie je 
wel diamanten 
onder de grond. 
Alles is mogelijk.

1
8



+

Integrale Coaching & Therapie Jacqueline Verhaegh    www.jacquelineverhaegh.nl 

Doel: 
Aarden en 
beschermen, je 
sterk en veilig 
voelen

Moeder Aarde
Sta stevig op de grond. 
Maak wortels onder je voeten, diep de grond in. 
Laat alle negatieve energie los en geef het via de 
wortels aan Moeder Aarde. Adem de zuivere 
energie van Moeder Aarde via de wortels door je 
voeten in.
Zeg tegen jezelf: Ik ben geaard

Vader Hemel
Voel de zon. Vul jezelf met de energie van dit licht. 
Voel de warme, gouden zonnestralen door je hele 
lichaam stromen. Laad jezelf op met dit licht. 
Misschien zie jij prachtige kleuren licht.
Zeg tegen jezelf: Ik ben vol energie

Bescherming
Maak een mooie kristallen bol om je heen, kijk 
welke kleuren de bol aanneemt. De bol is helemaal 
om jou heen, ook onder je voeten. De bol is heel 
sterk. Je kan er nog een extra laagje goud omheen 
maken.
Zeg tegen jezelf: Ik ben beschermd

OEFENING 3: 
AARDEN EN BESCHERMEN

Tip 19
Als een oefening voor je kind heel goed werkt, vraag dan of 
je kind het wil tekenen. Met zoveel mogelijk details. Als je 
kind dan een moment heeft, dat het niet goed in z’n vel zit 
en het lukt op dat moment niet de oefening goed uit te 
voeren (want dat kan dan juist heel lastig zijn), dan kan je 
als ouder, de tekening erbij pakken zodat je aan de hand 
van de tekening je kind kan helpen z’n oefening te doen.

1
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OEFENING 4: OP HET RITME VAN 
MOEDER AARDE

Ga op een matje op de grond liggen (of op een handdoek 
buiten op het gras of zand), het liefst op de buik. Leg je 
handen boven je met de handpalmen naar de grond. Als het 
goed voor je voelt, doe je je ogen dicht… Voel hoe je hier ligt, 
in de ruimte en luister naar de geluiden om je heen. 

Hoor, ruik, voel wat er allemaal om je heen gebeurt…
Laat de aandacht om je heen los en ga met je aandacht naar 
binnen… Voel hoe je ligt… voel welke delen van je lichaam de 
grond raken… adem diep in (door de neus)… en lang uit 
(door de mond)… herhaal dat in je eigen ritme…

Alle aandacht is helemaal in je lichaam… en bij je 
ademhaling…
Ga nu met je aandacht naar je navel, precies daarboven zit je 
derde chakra…. 
Focus op je derde chakra en adem diep in via je derde 
chakra… adem dan uit via dit chakra. Terwijl je dat doet, 
maak je contact met Moeder Aarde en alles wat je uitademt 
geef je aan Moeder Aarde… Elke keer dat je inademt, adem 
je positieve energie van Moeder Aarde in… Alles wat je niet 
meer wilt, geef je met je uitademing aan Moeder Aarde…
Verbind jezelf met Moeder Aarde…

Adem in je eigen ritme door, maar voel steeds meer het 
contact met Moeder Aarde…
Je gaat merken dat je de hartslag van Moeder Aarde gaat 
voelen door jezelf met Moeder Aarde te verbinden… Voel 
het ritme van Moeder Aarde en voel hoe jouw ritme en dat 
van Moeder Aarde samensmelt…
Adem nog even door en als je er klaar voor bent, open je je 
ogen en kom je terug in het hier en nu.

Doel:
In je lichaam 
komen, naar 
binnen gaan, 
loskomen van 
buitenwereld, 
prikkels, tot rust 
komen, 
ontspanning

2
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OEFENING 5: HET ZINTUIGEN OERWOUD

Stel je voor dat je in een oerwoud loopt, het oerwoud van je 
zintuigen. 

Je loopt door het oerwoud en kijkt goed rond. Wat zie je allemaal? 
Is het vol, rustig, donker, licht, druk … Neem alle vormen en 
kleuren goed in je op … Is het mooi, wat je ziet? Word je er blij van?

Ook merk je veel geluiden op, luister er maar eens naar … Zijn het 
harde, zachte, fijne, mooie, bijzondere, enge geluiden … 

Tijdens je wandeling vallen je de geuren ook op. Ruik maar eens 
goed… … Is het lekker of vies wat je ruikt, herken je geuren … 

Kijk dan eens goed of je iets ziet, dat eetbaar is… Kan je iets 
vinden en wil je het proeven? Is het lekker of niet …  Waar doet het 
je aan denken?

Het was je ook opgevallen dat je van alles voelt in het oerwoud. … 
Voel maar eens wat dat is, ruw, zacht, hard, glad… en wat doet dat 
met je … Is het fijn of niet?

Je wilt ook dat je in jouw oerwoud alleen maar fijne en mooie 
dingen zijn. Haal alles wat niet goed voelt maar weg en gebruik 
daarvoor wat je nodig hebt. Jij weet hoe je dat kan doen. Gebruik 
je fantasie. Alles kan.

Alles wat je zag en waar je niet blij van werd, ruim je op. De 
vervelende geluiden die je hoorde, ruim je ook op. Doe dat op je 
eigen manier. Jij weet hoe. Alles wat niet lekker ruikt, ruim je ook 
op. Je zorgt dat het helemaal weg is. Dat doe je ook met alles wat 
niet lekker proefde. Het hoort niet meer in je oerwoud. En alles 
wat niet goed voelde hoort ook niet meer in je oerwoud. Weg 
ermee!

Merk op, dat je je oerwoud anders ervaart. Het lijkt ineens veel 
lichter. Je merkt op hoe mooi dit oerwoud is. Terwijl je geniet van 
dit oerwoud, let je op alle kleuren, geuren, geluiden, smaken en 
gevoelens…

Doel: 
Je zintuigen op 
scherp zetten en 
ontdekken welke 
zintuigen voor 
jou het sterkste 
werken.

2
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Kinderen hebben 
vaak veel 
fantasie. Bij het 
opruimen van 
het oerwoud 
kunnen ze van 
alles bedenken. 
Zo heb ik ook al 
veel ideeën 
gehoord, zoals 
de stofzuiger, 
een raket die 
alles meeneemt, 
kabouters die 
ineens aan het 
werk gaan… Geef 
deze ideeën niet 
vóór de oefening 
omdat het ze kan 
beïnvloeden.
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OEFENING 6: DOUCHE MET 
BIJZONDERE DRUPPELS

Ga stevig staan, met je voeten stevig op de grond. 
Adem diep in en langzaam uit. Sluit je ogen. Je 
visualiseert dat je onder een douche staat ...
Het water stroomt van boven naar beneden, over je 
heen … Het water verandert in prachtige heldere 
kristallen druppels en stroomt nu ook door je heen. Je 
voelt dat de kristallen druppels alle negatieve energie 
meeneemt… Laat de kristallen druppels stromen en 
stromen. Ze zijn groot, helder en licht …
Alle negatieve energie stroomt naar beneden en gaat 
via het putje van de douche naar Moeder Aarde. 

Je energie wordt steeds schoner. Je gaat door totdat 
je het gevoel hebt dat alle negatieve energie van je af 
is gespoeld … Dan merk je dat de kristallen druppels 
veranderen in heldere goudgele druppels. Deze 
goudgele druppels zitten vol met energie van de zon. 
Je voelt hoe de goudgele druppels je verwarmen en je 
vol laten stromen met krachtige energie. Je voelt dat 
je weer helemaal opgeladen wordt …

Als je voldoende opgeladen bent met de krachtige 
goudgele druppels, adem je nog eens diep door je 
neus in en adem je langzaam door je mond uit.
Open dan op jouw tempo je ogen.

Doel: 
Jezelf reinigen, 
zuiveren van 
negatieve 
energie en 
aanvullen met 
positieve energie

Tip 20

Je kan deze 
oefening 
natuurlijk ook 
echt onder de 
douche doen. 

Tip 21

Trek na het 
douchen schone 
kleren aan, want 
energie gaat ook 

in kleren zitten.
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OEFENING 7: DE TOVERSTOK

Ga lekker liggen en adem diep door je neus in en langzaam 
door je mond weer uit. Doe dat nog een keer. Je voelt hoe je 
ligt en je voelt ook alle negatieve en zware energie die je met 
je meedraagt ... Misschien voel je je verdrietig, boos, moe of 
iets anders ... Ga maar eens naar dat gevoel toe. Waar zit het, 
waar voel je het en wat doet dat met je …
Stel je eens voor, dat je kan toveren. Je hebt een prachtige 
gouden toverstok in je handen en je weet allerlei 
toverspreuken, gewoon zomaar uit je hoofd … Bedenk eens 
wat je zou willen veranderen, welk gevoel zou je willen 
wegtoveren? Welke negatieve energie zou je willen 
wegtoveren? 

Denk even na over je toverspreuk en zeg in gedachten (of 
hardop) die toverspreuk terwijl je met je gouden toverstok 
zwaait. Als je dat doet, zie je prachtige toverstof uit de 
toverstok komen. Het dwarrelt naar beneden, over je heen. 
Welke kleur heeft deze prachtige toverstof? Je voelt dat deze 
toverstof en alle toverkracht al jouw negatieve energie en 
zware gevoelens wegneemt. Voel maar eens hoe lekker dat 
voelt ... Als het nog niet helemaal weg is, spreek je nog een 
keer je toverspreuk uit, net zolang, tot alle negatieve 
gevoelens weg zijn. Dan bedenk je een andere toverspreuk. 
Deze toverspreuk gaat jou heel veel kracht en energie geven! 
Welke toverspreuk hoort daarbij? Denk even na over die 
toverspreuk en zeg in gedachten (of hardop) die toverspreuk 
terwijl je met je gouden toverstok zwaait. Je ziet de prachtige 
toverstof weer uit de toverstok naar beneden dwarrelen. 
Heeft de toverstof een andere kleur? Als je genoeg energie 
hebt gekregen, leg je je toverstok netjes weg, zodat je de 
toverstok, de volgende keer weer kan gebruiken.

Als je helemaal klaar bent, open je langzaam weer je ogen.

Doel: 
Ontspanning, 
rust, ontdoen 
van negatieve 
energie en 
zware gevoelens 
en opladen met 
kracht en 
energie.

25

Meestal is de 
eerste gedachte 
de beste. 
Probeer niet 
verder na te 
denken over een 
betere 
toverspreuk, 
want je eerste 
ingeving is goed.
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OEFENING 8: BESCHERM-DEKEN

Ga lekker liggen op je bed of op een matje op de grond.  Voel 
hoe je ligt, hoe je lichaam de grond raakt. Adem diep in en 
uit. Leg je handen op je buik en voel je ademhaling. Beweeg 
mee met het op en neer gaan van je buik. Sluit je ogen.

Stel je voor dat je op een prachtig grasveld ligt. Het gras is 
net gemaaid, je ruikt de geur van het gras. De zon schijnt en 
je voelt jezelf heerlijk warm worden van de zonnestralen …

Terwijl je daar zo lekker ligt, merk je dat heel zacht en  
voorzichtig een onzichtbare deken over je heen gelegd 
wordt. Het is jouw bescherm-deken … Je krijgt deze deken 
van jouw engel, jouw beschermengel. Voel maar eens, hoe 
heerlijk de deken over je heen wordt gelegd en hoe fijn dat 
het voelt. Misschien zie je ook hoe de deken eruit zier? Het 
voelt veilig, die beschermdeken… heerlijk!

Deze deken is er altijd voor jou. Je kan de bescherm-deken 
altijd om je heen leggen. De bescherm-deken zal jou altijd 
het gevoel van veiligheid geven.  Alleen jij kan jouw deken 
voelen en misschien ook wel zien…

Doel: 
Jezelf 
beschermd en 
veilig voelen.

Tip 22 

Gebruik je 
fantasie, zodat je 
de bescherm-
deken ziet en 
voelt, zoals deze 
voor jou fijn 
voelt. Denk aan 
kleuren, licht, 
hoe het voelt… 
Misschien is jouw 
deken wel een 
roze wolkendek 
of een 
regenboog. Alles 
kan.

26
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OEFENING 9: BESCHERM JE AURA

Sta stevig met beide benen op de grond. Voel wortels 
onder je voeten, ze groeien dieper en dieper de aarde 
in. Je voelt je sterker worden …

Visualiseer wit licht om je heen Maak het witte licht zo 
stevig en zo dik als je nodig hebt.
Visualiseer nu rozen in het witte licht ... Deze rozen 
hebben wortels die diep de aarde in groeien. Zie de 
wortels van de rozen en zie hoe sterk ze in de aarde 
staan. 

De rozen vangen de negatieve energieën op en 
zorgen dat het via de wortels direct de aarde in gaat. 
Zo heb jij er geen last van. De rozen staan voor liefde. 
Voel de liefde voor jezelf, je mag er zijn… Je bent een 
prachtig mens … 

Vraag jouw engel je te helpen …
Vraag jouw engel je te beschermen en teen krachtige 
beschermlaag om jouw witte licht te maken. 

Doel: 
Aarden en 
beschermen, je 
sterk en veilig 
voelen, je aura 
steviger maken.

Tip 23

Een visualisatie 
met een symbool 
(roos) werkt heel 
goed. Maar 
misschien werkt 
voor jou een 
andere bloem of 
boom beter. 
Gebruik je 
fantasie.
Dat geldt ook 
voor het witte 
licht. Misschien 
vind jij een 
gouden bol, een 
wolk, koepel of 
piramide om je 
heen fijner. Kies 
wat bij jou past.

27



+

Integrale Coaching & Therapie Jacqueline Verhaegh    www.jacquelineverhaegh.nl 

OEFENING 10: DE WOLK

Ga lekker op je rug liggen, op bed of op een matje.
Leg je handen op de buik en adem in en uit naar je handen 
toe. 

Sluit je ogen en stel je voor dat je op een wolk ligt … De 
wolk is heerlijk zacht en drijft rustig boven de Aarde. Om de 
wolk heen zie je een prachtige regenboog … De regenboog 
beschermt jou. Je voelt je veilig onder de kleuren van de 
mooie regenboog. Jij ligt heerlijk onder de regenboog, op 
de wolk en voelt jezelf heerlijk rustig …  Als jouw gedachten 
bij je ademhaling zijn, drijft de wolk rustig verder en heeft 
de regenboog de prachtigste kleuren. 

Je ademt nog eens goed naar je handen en ademt diep in en 
uit, rustige lange ademhalingen. Dit blijf je de hele tijd 
doen…  De wolk drijft rustig verder en de regenboog  laat 
de prachtigste kleuren zien. Kijk maar eens welke kleuren je 
allemaal ziet…

Terwijl je rustig blijft ademen, merk je dat de wolk daalt. 
Langzaam zakt de wolk met de regenboog over jou heen, 
naar de Aarde, waar het zacht landt.
Kijk maar eens om je heen; waar ben je? Hoe ziet het eruit? 
Waar heeft de wolk je heen gebracht? Geniet van het 
uitzicht, het landschap om je heen…

En als je er klaar voor bent, stap je van de wolk en kom je 
onder de regenboog uit en ben je weer in het hier en nu.

Doel: 
Ontspanning, in 
je lichaam, rust, 
aarden en 
beschermen.

Tip 24 

Laat kinderen 
hun knuffel op de 
buik leggen.

Tip 25

Vouw een bootje, 
leg dat op je buik 
en laat het 
bootje met de 
beweging van de 
buik meedeinen 
om de golven.
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.

WIE BEN IK

Ik ben Jacqueline Verhaegh (1968), getrouwd en trotse moeder van 
een zoon en dochter. Ik ben kindercoach, NEI-coach en Reikimaster. 
Ik studeerde Nieuwetijdskindercoach, NEI Coach Opleiding en Sociaal 
Pedagogisch Hulpverlening aan de HBO. Ik ben ervaringsdeskundige 
en gespecialiseerd in hoogsensitiviteit. Als kindercoach ben ik gericht 
op de innerlijke kracht van de mens en werk vanuit een holistische 
gedachte. 

Vaak spelen onbewuste factoren een grote rol in je leven. Als 
kindercoach werk ik met NEI (Neuro Emotionele Integratie). 
Daarnaast maak ik gebruik van verschillende (creatieve) oefeningen 
zoals in dit eBook beschreven en ook uit mijn eerdere boek “Ik zie ik 
zie wat jij niet ziet”. Ondersteunende methodes en middelen die ik 
toepas zijn visualisaties, meditatie, NEI, NLP, EE, EFT, 
Familieopstellingen, Reiki en bloesemremedies. 

2
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MIJN BOEK ‘IK ZIE, IK ZIE, WAT JIJ NIET ZIET’

Het boek ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’, gaat over hoogsensitiviteit, 
paranormale begaafdheid en hoe je daar je voordeel mee kan doen. 
Het is een positief geschreven boek voor kinderen van 9 tot 16 jaar. 
Voor ouders, begeleiders, hulpverleners en leerkrachten is het een 
verhelderend boek. Volwassenen leren het kind beter te begrijpen. Het 
boek geeft (h)erkenning. Het is geen boek dat van het begin tot het 
einde gelezen moet worden. Het kan zijn, dat je even iets wilt opzoeken 
over een bepaald onderwerp, of je zoekt een oefening om je energie in 
balans te brengen. 
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Elk kind beschikt over 
innerlijke kracht. Als je 
in contact kan komen 
met die innerlijke 
kracht word 
je sterker. 
Hoogsensitief en 
paranormaal begaafd
zijn is een cadeautje. 
Het is iets extra’s. Als 
je ermee
leert omgaan, haal je 
meer uit het leven en 
uit jezelf. 
Je laat als het ware de 
diamant, die in je zit, 

schitteren.
Het boek zit boordenvol informatie, tips, gedichten en praktijkvoorbeelden van 
kinderen en jongeren. Ook staan er veel (yoga)oefeningen in het boek, die je 
kunnen helpen de diamant te laten schitteren.



+

Integrale Coaching & Therapie Jacqueline Verhaegh    www.jacquelineverhaegh.nl 

.
BRONVERMELDING

Aron, E. (⁻ 2013). Hoogsensitieve  personen. Hoe blijf je overeind als de 
wereld je overweldigd. Utrecht: A.W. Bruna Uitgevers b.v. 
Aron, E., (⁻ 2013). Het hoogsensitieve kind. Help je kinderen op te groeien in 
een wereld die hen overweldigt. Utrecht: A.W. Bruna Uitgevers b.v.
Artikel ⁻ 'Gezond leven met elektrosmog'. Tijdschrift Spiegelbeeld 20-1-13
Blackburn ⁻ Losey, M. (2007). Kinderen van nu. Katwijk: Panta Rhei. 
Brennan⁻ , Barbara Ann, Licht op de aura, Haarlem: uitgeverij Becht, 1991
Dale, C., (⁻ 2010). Het subtiele lichaam, een encyclopedie van het 
energetische lichaam. Haarlem: Altamira-Becht BV
Delmooz⁻ , F. en Martinot, P. (2008). Handboek energetische bescherming. 
Deventer: uitgeverij Ankh-Hermes
Driessen, B. (⁻ 2008). Sensitieve intelligentie. Eeserveen: Uitgeverij 
Akasha.
Ende, E. van den (⁻ 2012). Jong en hoog gevoelig, hoezo anders? Eeserveen: 
Uitgeverij Akasha.
Hehenkamp⁻ , C. (2010). Indigo-kinderen opvoeden en begeleiden. Katwijk: 
Panta Rhei. 
Hinton⁻ , J. (2005). Gronden. Den Haag: Synthese bv. 
Hoof, E. van, Onderzoek ⁻
https://catherineongenae.com/2015/06/29/professor-elke-van-hoof-
vub-over-hoogsensitiviteit-ik-weet-wat-het-is-om-je-anders-te-voelen
Jansen, Claudia, ⁻ De ziel & de school, bewustzijn in leer- en 
ontwikkelingsprocessen, Heemstede: Dolphins & Whales publising bv, 
2012
Mohr, B. (⁻ 2005). Lichtkinderen. Katwijk: Panta Rhei (Nederlandse 
vertaling van Lichtkinder).
Prikanowski⁻ , N. (2013). Handboek voor overgevoelige kinderen. 
Coaching met oefeningen. Tips en technieken. Utrecht: Ank Hermes.
Ploeg, S. van der (⁻ 2006). Nieuwetijdstiener, leren omgaan met je gaven. 
Woerden: Free Musketeers.
Staveren⁻ , A. van (2012). Bewust-er-zijn met hooggevoeligheid. 
Leeuwarden: Uitgeverij Elikser.
Veen, G. van der (⁻ 2012). Wegwijs in hooggevoeligheid, gids voor ouder en 
kind. Steenwijk: 248media uitgeverij.
Verhaegh, J, (⁻ 2014). Ik zie ik zie wat jij niet ziet, tips voor hooggevoelige 
kinderen. Leeuwarden: Uitgeverij Elikser

31



+

Integrale Coaching & Therapie Jacqueline Verhaegh    www.jacquelineverhaegh.nl 

.

NAWOORD

Voor iedereen die op zoek is naar het beter leren omgaan met je 
hoogsensitiviteit, hoop ik dat je een oefening heb gevonden, die je 
helpt beschermen, reinigen en/of aarden. Alleen al de 
bewustwording geeft je de mogelijkheid op zoek te gaan naar de 
juiste oefening voor jou.

Heb je behoefte aan begeleiding? Dan is HSP XL misschien iets voor 
jou. Dit is een individuele coaching van 3 bijeenkomsten.

Kijk voor meer informatie op mijn site: 
www.jacquelineverhaegh.nl

Voor vragen en opmerkingen kan je me mailen: 
info@jacquelineverhaegh.nl

Of bel 06-47009090

Ook op Facebook en Linkedin vind je ook informatie en tips.

Lieve groet,
Jacqueline Verhaegh
Praktijk voor Integrale coaching, training, NEI en Reiki
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