
JONG EN HOOGGEVOELIG
Training voor hooggevoelige jongeren in de puberteit

Herken jij dit? Ben jij tussen de 12 en 16 jaar en gevoelig....? Zou jij graag willen weten waarom jij je soms 
zo anders kunt voelen dan andere jongeren....? Wil je graag ontdekken waarom jij emoties en gevoelens van 
anderen zo haarfijn kunt voelen....? Ken je dat gevoel dat je na een lange schooldag vaak zo ontzettend moe 
bent....? Denk jij vaak dieper na over de dingen en kun je daar met je vrienden niet goed over praten....? Heb 
je vaak een vol hoofd en moeite met in slaap vallen....? Krijg je buikpijn of hoofdpijn als er vervelende dingen 
gebeuren, of als het te druk is in de klas....?

Soms kan het heel lastig zijn om met je hooggevoeligheid om te gaan. Je raakt snel overprikkeld en je 
weet soms niet of het je eigen gevoelens zijn die je voelt of die van een ander. Je bent snel moe, je hoort, 
ziet en voelt van alles en je hebt moeite met het voelen en aangeven van je grenzen. Je hebt een groot 
rechtvaardigheidsgevoel, je staat voor iedereen klaar maar vergeet daarbij soms jezelf.

In deze training gaat het om jou! Samen met andere gevoelige jongeren wissel je ervaringen uit en leer je 
positief naar je gevoeligheid te kijken en deze in te zetten als kracht!  Je leert je grenzen voelen en aangeven 
waardoor je beter bij jezelf blijft en meer energie over houdt. Je leert onspannen en opladen, hoe je jezelf met 
gedachtenkracht sterker kunt voelen, wat jouw kwaliteiten zijn en nog heel veel meer.

Is het tijd om je gevoeligheid in te zetten als kracht?
Meld je dan nu aan voor de training!

Datum: Najaar 2016 (de training bestaat uit twee ochtenden op twee zaterdagen)
Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Locatie: Nader te bepalen
Kosten: €125,- (check de verzekering voor vergoeding uit aanvullend pakket)
Informatie en aanmelden: info@judithenkindercoach of 06-37450236 
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