HSP DE BASIS
GA AAN DE SLAG MET DE ONDERSTAANDE
VRAGEN. VUL IN, LEG HET WEG, PAK HET ER
WEER BIJ.
DE WETENSCHAP
Het model van Elaine N Aron zij zegt dat er vier dingen zijn die HSP
onderscheiden van niet HSP.
DOES
D = diepe prikkel verwerking
O = overprikkeling
E = emotie-regulatie
S = subtiele en sensitieve waarneming

WELK BEELD HEB JE BIJ HET WOORD
HOOGSENSITIEF?
Ø Wat komt er dan bij je op?
Ø En als je denkt aan HSP?
Ø Welke beelden, gedachten, oordelen, aannames?
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WELK KLEUR DE WOORDEN GROEN VOOR
POSITIEF EN ROOD VOOR NEGATIEF.

Ø Verzamel de woorden bij elkaar hieronder groen bij groen, rood bij
rood.

MICHAEL PLUESS
De voordelen van hoog sensitiviteit. Vantage sensitivity. Hij stelt dat een
HSP’er veel voordelen heeft bij deze eigenschap maar het vraagt een andere
benadering. Wat bij niet HSP straffen en belonen goed werkt (korte termijn)
werkt dat bij HSP averechts, juist positieve interventies werken op korte en
lange termijn veel beter. Vooral wanneer de betrokken persoon
verantwoordelijkheid krijgt voor het eigen gedrag en de emoties herkent en
erkent.
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WAAR HOOR JE BIJ?
Ø
Ø
Ø
Ø

Waarom deel jij je zelf daarin
Wat ervaar je als kracht en positief
Wat ervaar je als negatief
Wat is het grootste verschil met de mensen om je heen?

MIJN BEELD VAN HSP
Ik geloof dat alles energie is en een eigen trilling heeft. Als HSP heb je een
hoge trillingsfrequenties die verlaagt door omstandigheden, in jezelf zoals
gedachten, overprikkeling, andere mensen, je omgeving. Dat beïnvloedt je
mentale gezondheid, hoe gezonder hoe beter je in staat bent gebruik te
maken van je eigen talent als HSP’er en hoe beter je in je vel zit en in staat
bent je emoties te reguleren. Wanneer je mentaal gezond bent, ben je in staat
je grenzen goed te bewaken, overprikkeling te herkennen en daarnaar te
handelen. Zo kun je gebruik maken van je talent als HSP.

HOE GOED BEGRIJP JIJ JEZELF?
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Wat is je eigen ritme?
Welke invloed heeft je omgeving?
Wanneer en hoe gebruik jij je talent?
Hoeveel invloed hebben je gedachten op je welzijn?
Hoe goed kun je verantwoordelijkheid geven en nemen?
Hoe maak je keuzes?
Hoe goed ben je in staat om discipline op te brengen om je aan je eigen
structuur/ ritme te houden?
Ben je je bewust waar je op overprikkelt?
Wat helpt je om te ont-prikkelen?
Hoe emotioneel eerlijk ben je naar jezelf en naar de ander?
Hoe emotioneel stabiel ben je?
Wat doen je emoties voor je?
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Ik ben me ervan bewust dat je misschien niet op alle vragen een antwoord
hebt, dat hoeft ook niet maar het zijn vragen die mij geholpen hebben
optimaal gebruik te maken van mijn eigen talent. Om mezelf te snappen.
De eerste stap daarin was wel echt de keuze die ik maakte om ervan uit te
gaan dat niemand me begreep. Toen ik dat besloten had kwam er rust en
kwamen er mensen op mijn pad die me wel degelijk begrepen.

EMOTIE REGULATIE IS NAAST ONT-PRIKKELEN
HET BELANGRIJKSTE OM TE LEREN ALS HSP.
Emoties geven een fysieke reactie en dat proces, bijvoorbeeld bij boosheid
duurt ongeveer 15 minuten. Dan is de frontaalkwab, waar je denkvermogen
zit, nauwelijks doorbloedt. Mensen die heel boos worden kunnen echt niet
nadenken. Dat kan fysiek niet. Na een kwartier komt dat weer op gang en kun
je actief kiezen voor een andere emotie.

BEELD + GEVOEL =
EMOTIES =
ACTIE
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PAK JE LIJSTJE MET GEKLEURDE WOORDEN ER
NOG EVEN BIJ; WAT HEEFT HET JE GEBRACHT?
Ø Waar heeft je HSP zijn je tot nu toe bij geholpen?
Ø Wanneer heb je er het meeste baat bij?
Ø Wat er veranderd in je beeld over HSP zijn?

PAK JE LIJSTJE MET GEKLEURDE WOORDEN ER
NOG EVEN BIJ; WAT HEEFT HET JE GEKOST?
Ø Waar heeft je HSP zijn je tot nu toe in beperkt/tegengehouden?
Ø Wanneer heb je er het meeste last van?
Ø Waar heb je het meeste last van?
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EMOTIES
Je emoties zetten je aan tot handelen en dat is in 95% van de situaties
onbewust. Als je op het gebied van emoties iets wil veranderen dan start dat
met bewust worden van je eigen gedrag, maar ook de triggers herkennen en
de beelden die het bij je oproept, zodat je acties anders kunt gaan kiezen.

AANGELEERD GEDRAG
Vaak hebben we afgeleerd om te voelen wat doet dit met mij, we hebben
onszelf aangeleerd om meteen in de oplossing te schieten en dat heeft je heel
lang geholpen maar je hebt al gemerkt dat het je nu niet meer helpt.
Het is aangeleerd gedrag en om daar anders in te gaan kiezen moet je gaan
HERKENNEN wat je doet, wat je zegt,
wat je non-verbaal doet. Als je de
stap van afstemmen overslaat schiet
je in onjuiste emoties en niet helpend
gedrag.
Ø Wat de trigger is, de reden om
meteen in de oplossing te
schieten en niet even stil te
staan bij jezelf?
Dat is een kwestie van oefenen. Gaan doen. Herkennen en in eerste instantie
zal dat achteraf zijn. Dat is dan zo, je gaat het steeds sneller herkennen en
uiteindelijk ga je anders reageren. Dat heeft tijd nodig. Geef jezelf die tijd.
Wat heb je nodig om jezelf de tijd en ruimte te geven om af te leren stemmen
wat een prikkel, bij je in gang zet. Een prikkel, dat kan een situatie zijn, een
persoon, een reactie, een gedachte, stress, een opmerking, geur of wat dan
ook, intern zoals gedachten, een beeld van vroeger, stress, of extern, iemand
anders, een plek, een geur, smaak, geluid, iets wat je ziet of voelt.

WAT IS DE PRIKKEL? OF WAT ZIJN DE PRIKKELS?
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BEWUST WORDEN EN HERKENNEN IS DE EERSTE
STAP:
Ø
Ø
Ø
Ø

Wat doe je?
Wat zeg je?
Wat voel je?
Wat zou je graag anders willen doen?

WAT BEN JE BEREID OM TE
DOEN?
Denk daarbij na over waarom wil ik dit? Wat gaat het me opleveren als ik mijn
eigen sensitiviteit beter begrijp, snap inzicht heb in hoe het voor mij werkt?

WAT BEN JE NIET BEREID TE
DOEN
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MANAGE JE VERWACHTINGEN
Hoe concreter je het maakt, hoe makkelijker het gaat zijn om je eraan te
houden en bedenk: Waarom wil ik dit? Wat gaat het me brengen en dat ga je
alleen ervaren als je het ook gaat doen. Het hoeft ook niet perfect.

WAAROM GAAT HET
MISLUKKEN
Sta echt stil bij wat er allemaal mis kan gaan, welke beren er op de weg zijn
waaromhet toch niet gaat lukken, echt ga helemaal los want dit gaat ervoor
zorgen dat je het herkent en anders kunt kiezen. En wat maakt na alles wat je
opgeschreven en bedacht hebt dat het toch niet lukt je het toch gaat doen?
Waarom wil je dit?

INZICHT IN SCHULD
Stel je zelf de vraag wat maakt dat ik me schuldig voel en wat gun ik daarin
mezelf? Gaat het ten koste van mezelf of niet? Waar kies ik dan voor. In welke
situaties voel jij je het meest schuldig. Wie is erbij betrokken. Wat doe je?
Wat zeg je? Wat voel? Wanneer voel je dat? Hoe moe ben je? Wat zou je graag
anders willen doen? Voor jezelf? Voor de ander?
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WAT WIL JE WEL?

HET BEGINT BIJ HET HERKENNEN VAN JE EIGEN
GEDRAG:
Gun jezelf de tijd om te
oefenen, helder te krijgen wat
maakt dat je wel of juist niet de
discipline hebt om het te doen.
Daar is tijd voor nodig om je
eigen beelden te vormen, te
voelen, wat is voor mij echt
belangrijk en wat gebeurt er
met me als iemand daaraan
komt. Wat doet dat met mij.
Hoe reageer ik dan en hoe zou
ik willen reageren. Het start
met het herkennen van je eigen gedachten, je eigen overtuigingen, je eigen
patronen. En om daar actief een keuze in te maken, wat wil je niet meer en
wat wil je graag wel doen?
Heb geduld met jezelf, vaak heb je nog niet geleerd om met je HSP zijn om te
gaan. Het start echt met je daar bewust van worden, welke oordelen zitten
erop en wat vind je daarvan, hoe helpen deze oordelen en overtuigingen je en
hoe vooral ook niet. Het is een keuze om je HSP te erkennen en jezelf
aanklooi en prutstijd geven. Het hoeft niet perfect nu niet en nooit niet. Ga
op ontdekkingsreis en ontdek wat je HSP zijn allemaal voor je zou kunnen
doen.
In de andere masterclasses vind je alle informatie hoe je HSP je kan helpen. Ik
wens je heel veel plezier.
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Je hebt nu deze masterclass gevolgd en hopelijk heeft het bijgedragen aan
meer inzicht en begrip voor jezelf want daar start het echt. Misschien voel je
dat je graag meer wil leren, op een specifiek onderwerp dat kan nu in de
masterclass rust in de tent. Het is een abonnementen vorm je kiest iedere
maand een nieuwe masterclass, wanneer je genoeg geleerd hebt kun je ten
alle tijden zelf uitschrijven en stopt je lidmaatschap.
Omdat je deze masterclass hebt aangevraagd mag je nu voor maar 19.95 euro
per maand deelnemen. Dat heb ik bewust gedaan zodat je het gewoon kunt
proberen. Kijken of het bij je past en je er iets aan hebt. Je kunt je opgeven via
deze speciale link: https://floorvanlier.nl/Afrekenen/rust-in-de-tent-basis2021/
Wil je nog meer lezen kan dat hier:
https://floorvanlier.nl/maandabonnement-rust-in-de-tent/
Mocht je nog vragen hebben dan mail me gerust op info@floorvanlier.nl
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