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Overprikkeling uit zich bij een kind soms in een 
emotie die je niet altijd begrijpt of kunt plaat-
sen. Het is al een paar keer voorgekomen dat je 
kind een woedeaanval kreeg, jij boos werd en 
vond dat je kind ‘weer normaal’ moest doen. 
Je kind voelt zich hierdoor onbegrepen en niet 
geaccepteerd en kan daardoor moeite krijgen 
met het tonen en ontwikkelen van de eigen 'ik'. 
Als je verder zou kijken dan het eerste gedrag 
van jouw kind, kun je er op een andere manier 
op reageren. 
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Echte stilte is zonder gelui-
den, maar wel met mooie 
gedachten. Voor die stilte 
is bij moeders vaak niet 
veel plaats meer.  
Als je geen tijd inplant 

voor rustmomenten, dan kun je overprik-
keld raken en ligt een burn-out op de loer.

Het dagelijks leven is vaak hectisch. Als je jezelf 
lang negeert, krijg je burn-outverschijnselen. 
Je lichaam en je hersenen gaan gewoon 'op 
vakantie'. Ze doen niet meer wat jij wilt.  
Ze moeten zich eerst weer opladen om jou  
je kracht te kunnen geven. 

Elk moment een 
moment voor geluk

Om een burn-out voor te blijven is het belang-
rijk om rustmomenten te creëren. Daarbij kan 
ik als lifecoach helpen. Vaak spelen gevoelens 
mee van grote verantwoordelijkheid, zoals  
'Ik kan de boel toch niet in de steek laten?'  
Neem tijdig ontspanning, wees positief en  
doe leuke dingen. Het gericht met je leven 
omgaan valt te leren. Er zijn methoden waarbij je 
alleen gaat ontspannen, maar dat geeft niet de 
verandering die je nodig hebt. Je moet ook anders 
naar jezelf gaan kijken, met meer waardering 
en respect. Als je het belangrijk vindt dat het 
een ander goed gaat, is dat in de eerste plaats 
eigenlijk wat je voor jezelf zou moeten willen. 
Jij bent degene die de ander dan een plezier kan 
blijven doen. Als lifecoach zet ik mijn kennis, sen-
sitiviteit en ondersteuning in om jouw proces te 
begeleiden. Samen verduidelijken wij jouw doel of 
droom, onder andere door barrières te benoemen 
en jou te laten zien hoe je jouw barrières uit de 
weg kunt ruimen.
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De kinderen van deze tijd zijn veel gevoe-
liger dan onze generatie. Kinderen die 
hoogsensitief zijn, hebben een andere 
manier van prikkelverwerking dan niet-
hoogsensitieve kinderen. Het ene kind is 
superdruk en heeft last van concentratie-
problemen, en het andere kind sluit zich 
helemaal af. Als ouder is het belangrijk 
dat je hier begrip voor hebt en weet hoe je 
het beste met de hoogsensitiviteit van je 
kind kunt omgaan. 
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Heb jij een 
'lastig' kind?

Jennifer Verhagen van Praktijk Jensitive kan 
met Sensi therapie jou en je kind hierbij hel-
pen. Sensi therapie is een effectieve therapie 
waarin verschillende behandelmethodes 
samengevoegd zijn. 
Sensi therapie zorgt ervoor dat jij weer in balans 
komt en je beter kunt omgaan met je eigen 
emoties (waardoor ziektes minder kans krijgen) 
en daardoor met je hoogsensitieve kind.
Jennifer kan emoties vrijmaken en het he-
lingsproces op gang brengen. Tevens kijkt ze 
of ontgiften van het lichaam nodig is, of er 
orthomoleculaire preparaten nodig zijn,  
meet ze allergieën uit en kijkt ze of er een 
dieet nodig is.
Tijdens de behandeling komt vrij snel naar 
boven wat de belemmerende emotie is zon-
der dat het kind hierover hoeft te praten.


