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It's ok to be
sensitive.. That's

what happens when
you have magic in

your heart
 



 
 

Wanneer je zorgt voor een goede omgeving en de juiste mindset, zĳn
het juist de sensitieve mensen die vanuit passie met vuur het meest

kunnen knallen! Wanneer je echter een overgevoeligheid opgebouwd
hebt, is het lastig om in contact te komen met jouw sensitieve vuur en
al dat waar je het meest happy van wordt.  Er ligt dan dus als het ware
een doek over je sensitiviteit heen; over datgene wat je juist zo uniek

en on fire maakt!
 

Graag wil ik  jou vanuit mĳn kennis en ervaringen  helpen te
herkennen wanneer je in je overgevoeligheid zit en wat je kunt doen

om dit om te draaien en jouw vuur weer te laten branden!

 

 

Waarom dit e-book?
 



je vaak gericht bent op (het helpen van) anderen

je gevoelig bent voor sferen en emoties

je de mening of waarde van een ander erg
belangrĳk vindt

je moe, en/0f snel geïrriteerd bent

je jezelf vaak afhankelĳk opstelt

je veel piekert 

je het lastig vindt de focus op jezelf te behouden

jouw emoties en gedachtes alle kanten op
vliegen

je jezelf vaak 'anders' of onbegrepen voelt

je geen nee durft te zeggen

 

Dit is voor jou
als...

 



 

 
  Hoewel ik mĳn sensitiviteit nu volledig omarm, is dit ook wel eens anders geweest. Ik heb

dit een groot deel van mĳn leven weggedrukt en ik veroordeelde mezelf als het me niet
lukte om dit te onderdrukken. Ik was voornamelĳk gericht op anderen en wilde het gedrag

laten zien waarvan ik dacht dat anderen van mĳ wilden zien. Dit alles om maar leuk en
geliefd te worden en er bĳ te mogen horen. De mening van een ander nam ik als waarheid

aan en dat maakte dat ik nog harder ging werken om te voldoen aan wat ik dacht dat zĳ van
mĳ verwachtten.  

 
Dat was hard werken. Toen ik moeder werd en een eigen zaak opstartte, kwam ik erachter

dat het voor mĳ onmogelĳk werd om alle ballen hoog te houden. Ik leefde al jaren in het
stuk 'over'gevoelig en was enorm emotioneel, prikkelbaar en ongelukkig. Tot het

spreekwoordelĳke lampje uitging....
 
 

Dit is een heftig proces geweest, waarbĳ ik mezelf opnieuw heb mogen ontdekken. Jaren
ben ik bezig geweest met te reflecteren op mezelf om dit om te kunnen buigen en weer
gelukkig te worden, om de persoon te worden die ik van oorsprong ben.  Dit heeft me

gebracht waar ik nu sta. 
 

Vol trots op wie ik ben en wat ik bereikt heb kan ik nu volledig mezelf zĳn: Een sensitieve,
buiten de lĳntjes kleurende en down to earth girl!

 
En ben ik nooit meer gevoelig ? Natuurlĳk wel! Sommige dingen overkomen je en dan is

gevoelig worden heel normaal. Ik kan niets veranderen aan wat me overkomt, maar wel aan
hoe ik er mee omga! 

Zo zorg ik dat ik voorkom dat ik van gevoelig naar 'over'gevoelig ga. Ik weet het dan snel te
keren en dan kom ik weer terug  bĳ mĳn vuur en de kracht van mĳn sensitiviteit! 

 
Ik help jou met de verandering in jezelf te vinden zodat jĳ jouw eigen geluk voorop gaat

stellen.

 

Wie ben ik?
 





Moeder van 2 prachtige kinderen!
Kwetsbaar en niet bang dit te laten zien
Ik ben oprecht, eerlĳk en (bĳna) altĳd  zonder oordeel 
Ruimdenkend en open
Volg volledig mĳn eigen pad, dat vaak anders is dan dat
van anderen 
Volgens sommigen naïef, maar ik noem het geloven in het
beste van mensen 
Ik geef veel liefde en met diezelfde liefde geef ik je ook
een schop onder je kont
Reflecterend en vaak triggerend 
Zeer creatief in mĳn hoofd
Chaoot! en een mega slechte planner
Ik geef veel en verwacht weinig
Start de dag met een latte!
High Sensation Seeker (Hsp Hss)
Ambivert
Positief
Sensitief, soms wat gevoelig
Leergierig

 
 

 

 

Ik in een notendop:
 



Sensitief zĳn is een (aangeboren) eigenschap. Vaak worden sensitiviteit en
(over)gevoeligheid gezien als één en hetzelfde. Ik kies ervoor om deze echter van elkaar
te scheiden om het makkelĳker te begrĳpen. 

Sensitief is een krachtige, mooie, (aangeboren) eigenschap. (Over) gevoelig worden is
iets wat je zelf ontwikkelt (dit komt ook voor bĳ niet/minder sensitieve mensen).
Sensitief en 'over'gevoelig samen benoem ik als fĳngevoelig.

Sensitief kun je herkennen aan een diepe brein verwerking. Je legt snel linken en alles
uit je omgeving komt versterkt binnen. Denk hierbĳ aan: sferen, emoties, geur, licht en
geluid. Je bent empatisch en voelt een ander heel goed aan.

Wanneer je jezelf echter niet genoeg ruimte geeft om alles wat binnen komt te kunnen
verwerken wordt het al snel te veel en bouw je een gevoeligheid op. Denk hierbĳ aan:
stress, piekeren, emotioneel, prikkelbaar, slecht slapen, gericht zĳn op anderen. Het
gevoel hebben altĳd achter de feiten aan te lopen.

Wanneer je hier niet bewust van bent en je blĳft maar doorgaan, creëer je een
overgevoeligheid. Je lĳkt een toeschouwer te zĳn van je eigen leven, je krĳgt fysieke
klachten en vaak is een burn-out het gevolg. 

Het is dus nodig om, wanneer je hierin zit, te gaan kĳken hoe je deze gevoeligheid weer
om kunt draaien naar je kracht, zodat je weer vanuit jouw vuur gaat knallen.

Hoe dan? 
Door aan de slag te gaan met de 5 Infinity steps. 

 

Fijngevoelig
 



Wat heb ik nodig van de ander?
Wat mag er niet zĳn?
En wat kan ik nu doen om mezelf dat te geven? 

Omdat je als fĳngevoelig persoon vaak gericht bent op (goed doen) voor anderen, ben je
geneigd dat wat jĳ nodig hebt en je nog niet uit jezelf kunt halen, uit anderen te halen. 
Bĳvoorbeeld: gezien worden, waardering en/of bevestiging krĳgen en nog vele andere. 
Wanneer je merkt dat je vaak of langdurig afhankelĳk bent van anderen om deze dingen
te krĳgen, dan kan het zĳn dat je dus in het stukje 'over'gevoelig zit. Hierdoor ben je
geneigd om nog meer te gaan geven aan een ander; in de hoop terug te krĳgen van een
ander wat jĳ nodig hebt. 

Bĳ alle 5 de Infinity steps kun je jezelf dus altĳd de vraag stellen:

 

 





Leiderschap

Overtuigingen

Dualiteiten

Emoties

Meningen en waarden

 
 

 

 

5 Infinity steps
 



Leiderschap
 

 
 

Als fĳngevoelige is de kans groot dat je een ster bent in de verantwoordelĳkheid uit
handen te nemen van anderen. Hierbĳ gaat al je energie en tĳd op aan 'goed' doen voor

anderen waardoor je jezelf vergeet en je de verantwoordelĳkheid voor je eigen geluk
laat liggen. 

 
Het is dus belangrĳk om bewust te zĳn welke verantwoordelĳkheid van jou en welke

verantwoordelĳkheid van een ander is en die daar ook te kunnen laten. 
 

Je mag gaan kĳken naar jouw leiderschap. Wat is jouw gedrag? 
En waarom laat je dit gedrag zien? 

 
 
 

 



Leiderschap
 

 
 

 Denk eens aan een veel voorkomende situatie en schrĳf op wat jĳ doet in deze
situatie en stel jezelf daarbĳ de volgende vragen:

 
 

-Laat jĳ je leiden of neem je de leiding?
-Oefen jĳ controle uit? 
-Ben je afwachtend? 

-Heb je een doel? 
-Raak je verstrikt tussen mensen of situaties? 

-Wat gebeurt er als iemand niet mee wil in wat jĳ wilt?
 
 
 

Ben volledig eerlĳk tegen jezelf!!
 
 
 

Vraag jezelf nu af wat er zou gebeuren als je dat verandert. 
 

-Dus wat zou er gebeuren als je die controle los laat? 
-Of wat zou er gebeuren als jĳ als eerste aangeeft welke kant je graag op wilt?

 
 
 

 

What to do?
 





Overtuigingen
 

 Voorbeeld ;
Belemmerende overtuiging; Ik ben niet goed genoeg.

Helpende overtuiging; Ik ben goed zoals ik ben en ik ben trots op mezelf.
 
 

Belemmerende overtuigingen, ze zitten vaak zo dik ingebakerd dat we ons er vaak
helemaal niet eens bewust van zĳn. Deze zorgen ervoor dat we steeds in dezelfde

situaties terecht komen.
Vaak worden deze overgenomen vanuit het familie-systeem waar je uit geboren

bent, of heb je ze zelf ontwikkeld door de ervaringen die je hebt gehad in het leven.
Deze heb je al zo lang en zo hardnekkig dat ze niet zomaar 1-2-3 omgebogen

kunnen worden. Dit vergt oefening en doorzettingsvermogen. 
 
 

Je gedrag en de houding die je aanneemt wanneer je een belemmerende
overtuiging hebt, maken vaak dat ook dat gebeurt wat je denkt. 

Door alle kenmerken die je hebt als je in een belemmerende overtuiging zit EN te
weten welke kenmerken je hebt als je in een helpende overtuiging zit, ga je zelf

stappen kunnen nemen om in de helpende overtuiging te gaan zitten. 
 
 
 
 

 



Overtuigingen
 

Overtuiging:

Gevoel :

Gedrag en 
houding:

Gedrag van
anderen:
 

Zie je wel,
overtuiging:

Belemmerende overtuiging:

What to do?
 

Helpende overtuiging:

Ik ben belangrijk/van waarde

Zelfverzekerd, rustig

Ontspannen, open energie
en uit mijn gevoel en
 gedachten

Voelen zich gehoord en 
vragen om jouw zicht op de 
situatie

Ik ben belangrijk/van waarde

Ik ben niet belangrijk

Onzeker, onrustig

Stil, maak me klein, 
gesloten energie

Vragen niet om jouw mening

Ik ben niet belangrijk

Situatie ; Gesprek met vriendin



Overtuigingen
 

 
 
 
 
 

 

What to do?
 

Situatie:

Overtuiging:

Gevoel: 

Jouw gedrag 
en houding:

Reactie en gedrag
anderen:

Z I E  J E  W E L . .

Hoe meer kenmerken je kan benoemen hoe makkelĳker het wordt.
 

 De kracht van herhaling is nodig om deze om te kunnen buigen tot de helpende
overtuiging eigen is geworden!



 

 
Om te kunnen

veranderen moet je
jouw overtuigingen in
twĳfel durven trekken

 



Zonder Yin geen Yang.
Zonder donker geen licht.

Zonder negatief geen positief.
Etc. 

 
 

Dit is ook zo met mensen. Een kant vinden we vaak fĳn en hebben we vaak goed ontwikkeld,
deze krĳgt alle ruimte. De tegenovergestelde kant veroordelen we vaak en we werken

daarom ook hard om deze kant geen ruimte te geven. Eigenlĳk zeg je dan dus tegen jezelf
dat je er niet helemaal mag zĳn zoals je bent.

 
Om je gelukkig en goed te voelen heb je balans nodig en daarom is het nodig alle kanten van

jezelf te omarmen. 
Wanneer je sensitief bent en je wilt wel alle fĳne dingen toelaten (zoals intens de zon en

liefde mogen ervaren), maar niet de minder fĳne dingen voelen (zoals bĳvoorbeeld negatieve
sferen en emoties); dan voel je je vaak uit balans en niet zo happy. 

 
 

Wanneer er iets gebeurd dat je bĳvoorbeeld boos maakt, maar je vindt boosheid iets slechts
en je drukt dit weg, wil dit niet zeggen dat het er niet is. Het wegdrukken zorgt ervoor dat

het zich opslaat in je lichaam. Door je boosheid de ruimte te geven kom je bĳ het kwetsbare
stuk, wat er voor gezorgd heeft dat je je boos voelde. Iets kwetsbaars wat er niet mag zĳn van

jou en dus aandacht nodig heeft. Het negeren zorgt ervoor dat het opslaat in je lichaam en
dan hoeft het maar een klein beetje aangeraakt te worden om er juist ongecontroleerd en

heftiger uit te komen. 
 
 

Er mag dan dus balans komen. 

 

Dualiteiten
 



Aandacht geven en toelaten wat er niet mag zĳn.
Denk eens na over een dualiteit die aandacht vraagt op dit moment in je leven. 

 
Ik neem een voorbeeld. 

Dominantie
 

Volgzaam zĳn krĳgt veel aandacht en dominantie mag er niet zĳn.
 
 

Om balans te krĳgen zal je dus wat dominantie mogen gaan toevoegen. Dit doen we door
te ervaren hoe dit voelt. 

 
Je kan waarschĳnlĳk alle negatieve eigenschappen van een dominant type opnoemen.

Maar ga eens kĳken naar welke positieve en helpende eigenschappen zo'n type heeft. En
kĳk hoe jĳ deze in kan gaan zetten. 

 
 

Bĳvoorbeeld; Het goed voor zichzelf opkomen. 
 

Hoe doet iemand die dominant is dat?
Wat doet hĳ wel en wat doet hĳ niet?

 
Welke actie kan JĲ doen om dat gedrag te laten zien?

Maak het concreet:
 

'Ik ga elke week zeker 2x mĳn grens aangeven bĳ dingen die ik niet wil doen. Dit doe ik
door......uit te spreken wanneer iets niet fĳn voelt voor mĳ, zonder verantwoording af te

hoeven leggen. 
 
 

Dualiteiten
 What to do?

 





Angst
Verdriet
Boos
Blĳ

Als er iets gebeurt in je leven volgt daar automatisch een emotie op. 
 

De 4 basis emoties zĳn:

 
Dit zĳn primaire emoties. Alle andere emoties zĳn hier naartoe terug te leiden
en zĳn secundaire emoties. Sommige ervaren we als positief en sommige als

negatief. 
Wanneer een primaire emotie te heftig of pĳnlĳk is bouwen we er een

secundaire emotie bovenop om de primaire emotie niet te hoeven voelen.  
 

Als sensitieve komt alles versterkt binnen, waardoor je een hyper alertheid voor
'gevaar' kan creëren. Angst zie ik dan ook vaak als de meest onderliggende

emotie.
Hoe meer secundaire emoties je hebt opgebouwd hoe moeilĳker het is om bĳ je

primaire emotie te komen. En dus bĳ het punt waar het om draait als je
verandering wilt in je patronen. 

 
Een primaire emotie is niet altĳd fĳn maar wel degene die het minst lang duurt.
Als je deze bewust kan doorvoelen, ben je er binnen 1  minuut doorheen. Deze

emoties ruimen op. Dit zorgt ervoor dat je niet in dezelfde patronen blĳft
vervallen.  

Secundaire emoties kunnen soms jaren aanhouden. Deze zĳn: heel onrustig,
voel je sterk, zĳn belastend en trekken je leeg, omdat deze niet opruimen. Je

blĳft er in cirkeltjes in rondhangen. 
Je wordt dan een gespannen en tikkende tĳdbom. 

 
Secundair is bĳvoorbeeld: Minachting, gefrustreerd, schuldig of veroordelend

voelen.
 

Wanneer je langere tĳd in een secundaire emotie zit, kan het zĳn dat je in het
deel 'over'gevoelig zit.  

Emoties
 



Waar gaat je aandacht in je lichaam naar toe?
Is het licht/donker? 
Heeft het een vorm? 
Substantie? 
Beweegt het? 
Welke emotie hangt aan dit beeld en gevoel?

 
 
 
 
 
 

Wanneer je in een emotie zit en je wil deze er laten zĳn hoef je alleen maar beeld te
geven aan je emotie. Dus voel waar in je lichaam deze zit. Geef er beeld aan:

 
Sluit je ogen en ben bewust van je lichaam. Maak een bodyscan van je kruin tot aan je

tenen. 
 

 
 

 Al snel zal je merken dat je emotie zakt, wanneer dit niet gebeurt is dat ook helemaal    
 ok! Veroordeel jezelf niet. Wellicht komt er opnieuw een andere emotie naar boven. 

Dit is top, je zakt door je emoties heen. Good job! Doe de bodyscan nu nog eens met deze
emotie. 

Emoties
 What to do?

 



Je emotie is niet het
probleem, het is
jouw weerstand

hiertegen
 





Meningen 
 

0= Altruïsme (gericht op anderen, verwaarlozing van eigen belang) 
10= Egoïstisch (only me myself and I)

 
Een mening vertelt iets over de plek waar iemand staat en van waaruit diegene dus kĳkt.

 
Stel: Jĳ laat vaak veel gebeuren en vindt het lastig om voor jezelf op te komen. 

 
Op de ladder van voor jezelf opkomen/kiezen: 

 

                                                                 0———-5———-10
 

Laat ik beginnen met als jĳ niet weet wat jouw plek is, jĳ sneller de plek inneemt waarop een
ander jou neer zou zetten. Je gelooft dus snel de mening van een ander. 

 
 Je kan nog niet zo goed voor jezelf kiezen en je behoefte is om op 5-6 te komen staan. 

 
Iemand heeft de mening dat jĳ op 1 hoort. 

Gevolg: Jĳ gelooft dit, waardoor je ook op 1 gaat staan. Dit is niet de plek waar jĳ wil of hoort
te staan dus je gaat hard werken om het tegendeel te bewĳzen. 

 
Iemand heeft de mening dat jĳ op 5-6  hoort. 

Gevolg: Je voelt je even heel blĳ, want dat is de plek waar jĳ wil staan. Maar al snel  voel je dat
je ook moet kunnen voldoen aan die mening. Dus je gaat hard werken om een voor jou (op

dat moment) nog te hoge lat te moeten behalen. 
 

Kortom, hard werken is een feit. 
 

Stel jĳ staat op dit moment op plek 3. Dan is elke mening die gegeven wordt en anders is dan
jouw nr 3 dus misschien waar voor de ander, maar niet voor jou. Ga op 3 staan, spreek uit dat

je er anders over denkt en kĳk wat JĲ kan doen om naar je gewenste plek 5-6 te komen!
 

Wanneer jĳ hoger of lager ingeschaald wordt en je neemt dit voor waarheid aan, dan ga je
hoe dan ook op de verkeerde plek staan.

 
Niets is goed of fout. Geen plek op de ladder is verkeerd. Wat belangrĳk is, is dat het de juiste

plek voor jou is! En alleen jĳ kan dat bepalen. Niemand anders. 



Kies dan een plek uit waar jĳ denkt te staan op deze ladder in kwestie. Zonder mee te
nemen wat (jĳ denkt dat) anderen denken over jou. Maak het letterlĳk met een nummer,
zodat je er beeld bĳ krĳgt. 

Bepaal ook of dat de plek is waar je wilt staan of dat er een wens is om uiteindelĳk te
groeien naar een andere plek.

Beschrĳf nu hoe het daar voelt. 

 
 
 
 
 
 

Noem iets wat speelt op dit moment in je leven. (vb voor jezelf opkomen)
 

      Ben volledig eerlĳk tegen jezelf. Niets is goed of fout!

        - Voel je daar kracht of juist rust? 
       - Erken wat er wel en niet is. (bĳvoorbeeld: kan wel al grenzen aangeven, maar ben nog          

niet zover dat ik er voor durf te gaan staan)
       - Met wie identificeer je jezelf op deze plek? (Popeye , acteur, je vader/moeder etc)
       - Wat denk ik hier over mĳzelf? (bĳvoorbeeld: ik ben goed zoals ik nu ben)
       - Wat is jouw waarheid hier?

Op jouw plek, voelt het vaak als thuiskomen. Je kwetsbaarheden mogen er gewoon zĳn en
durf je uit te spreken. Er is een  gevoel van neutraal zĳn, rust en erkenning. 

Wanneer je je onrustig voelt bĳ een mening van een ander, heb je waarschĳnlĳk de mening
voor waarheid aangenomen en ben je dus op een andere plek gaan staan. Op een andere plek
zal je altĳd hard gaan werken. Of om het tegendeel te bewĳzen of om aan de (voor nu nog) te
hoge lat te kunnen voldoen. 

 
 

Hoe beter jĳ bewust bent van jouw plek en hoe deze voelt, hoe krachtiger jĳ op die plek kan
blĳven staan. Deel je iemand zĳn mening niet, dan mag je de mening (mag ook in gedachten)
teruggeven.

 
'Ik waardeer je mening, maar het klopt niet voor mĳ.' 

 
Niets is goed of fout. Geen plek op de ladder is verkeerd. Alleen jĳ bepaalt of het de juiste plek

voor jou is. Niemand anders. 

Meningen 
 What to do?

 



Wat nu?
 

Ervaar jĳ als fĳngevoelige dat je teveel in het stuk 'over'gevoeligheid blĳft zitten?
Wil  jĳ weer met zelfvertrouwen kiezen voor dat wat jou gelukkig maakt?
Wil jĳ je "goed genoeg'  voelen, zonder afhankelĳk te zĳn van de waardering, mening,
liefde en bevestiging van een ander? 
Wil jĳ weer leven en knallen vanuit JOUW passie?
Ben jĳ klaar om de verantwoordelĳkheid en stap te nemen om met jezelf aan de slag te
gaan?

Ik heb je meegnomen in de 5 punten waar ik mee werk. Hierdoor weet jĳ hoe je opmerkt
wanneer je in je 'over'gevoeligheid zit en hoe je deze kan laten zakken. 

 
 

De inzichten zĳn er nu, maar hoe te veranderen en ook te kunnen handelen naar deze
inzichten is vaak iets lastiger en heeft meer aandacht nodig dan alleen een e-book lezen.

 

 
In mĳn programma help ik fĳngevoelige volwassenen, die klaar zĳn voor een verandering in
zichzelf, met hun eigen geluk voorop te stellen. 

Door te weten wanneer jouw gevoeligheid weer opspeelt & hoe je hiermee om kan gaan, zorg
jĳ dat je niet 'over'gevoelig wordt. En kan jĳ weer contact maken met jouw vuur en met
energie en zelfvertrouwen het leven kiezen wat jou gelukkig maakt!



'Ik vind het zo spannend' ?

'Ik heb al zoveel geprobeerd' ? 

 'Ik kan het toch niet' ? 

Denk je nu na het lezen van dit e-book....

- Wat als dat nou juist de bedoeling is? ;)
   Logisch, je gaat je leven veranderen!

- Heeft dat je gebracht wat je wilde? Of is het tĳd voor de volgende stap
om het echt eens aan te gaan?

  - Weet dat al mĳn klanten dit aan het begin denken.
     Ik wil je vragen: Weet je zeker dat dit zo is? 

Weet dat deze gedachtes jou juist weerhouden om stappen te gaan
maken! Wat als het allemaal wel mogelĳk is voor jou, wat zou je doen?

Stop met wachten tot 'het' wel over gaat en zorg dat jĳ gaat doen waar
jĳ gelukkig van wordt!

 



Vandaag is de dag, dat jĳ de eerste stap zet, voor jou!
En ik ga je daarbĳ helpen!

Let's connect! 

Klik op deze link : 
www.calendly.com/infinity-coaching

om jouw infinity-call met mĳ in te plannen!
 
 
 
 

Hierin sparren we samen over jouw situatie, geef ik je tips en kĳken
we of wat ik aanbied aansluit bĳ wat jĳ nodig hebt. 

 



Durf jij met mij het diepe in te springen?
 



I stopped waiting
for the light at the
end of the tunnel

and lit that bitch up
myself

 


