
“Hooggevoelige” kinderen 
 

Wij, de aarde en de mensheid zitten in een zeer interessante tijd. We zitten in een overgangsfase 
naar een nieuw tijdperk.  

Ieder mens op aarde is hier bij betrokken en de veranderingen die gaan komen zullen hun weerslag 
hebben op de totale mensheid. Er is op het moment veel gaande: maatschappelijke structuren staan 
ter discussie, cultuurverschuivingen vinden plaats, het financiële systeem deugt niet meer. Normen 
en waarden worden weer actueel, machtsstructuren liggen onder vuur, onderwijs wat niet meer 
voldoet aan enz enz. 

De huidig leefwereld voldoet niet meer; hiervan worden mensen zich steeds meer bewust. ’t Klopt 
niet meer. Niet alleen op maatschappelijk en cultureel vlak, ook op persoonlijk vlak spelen veel 
dingen. Veel komt er aan het licht; karma, blokkades, remmingen, oude pijn en verdriet; alles komt 
aan het licht en mag uitgewerkt, losgelaten en geheeld worden. 

Wij zitten in de overgang van het vissentijdperk naar het aquariustijdperk. En voordat er een nieuwe 
“wereld” kan ontstaan, moet er misschien eerst iets “kapot”. Het zal voor een groot deel aan de 
mensheid liggen hoe we deze overgang doorkomen.  

Het vissentijdperk staat/stond voor macht, geld, egoïsme, individualisme, materialisme, steeds meer 
nemend; hebzucht. We leven vanuit het hoofd. Het aquariustijdperk zal anders gaan worden. Daar 
gaan we weer leven vanuit het hart, vanuit samen, met en voor elkaar, vanuit verbinding en eenheid; 
dienend voor moeder Aarde, levend vanuit de universele wetten. Een balans zoekende tussen de 
aardse en geestelijke wereld. 

We zijn op een omslagpunt beland; en ik denk dat veel mensen dit zien, horen, voelen en innerlijk 
weten. Er is van alles gaande op de wereld. De bedoeling is dat de mens stap voor stap (of misschien 
ook versneld) zal groeien naar een hoger bewustzijn.  

 

Kinderen hebben dit bewustzijn al; volwassenen moeten nog veelal wakker worden geschud. De 
kinderen van nu, jullie kinderen, zijn al toegerust met nieuwe vaardigheden en hebben al een hoger 
afgestemd bewustzijn, dat voor de komende tijd nodig zal zijn. 

Daar we nog in een overgangsfase zitten, en veel volwassenen zich nog niet bewust zijn van, kan dit 
voor de huidige kinderen tot problemen leiden. Ze moeten nog leven in een wereld van oude 
structuren, systemen, normen, waarden en denkbeelden, en zich daarin staande zien te houden. Een 
wereld waarin ze zich niet thuis voelen. Kinderen leven al vanuit “de nieuwe wereld” ( een ander, 
hoger bewustzijn, een bewustzijn van liefde en eenheid ) en het is voor deze kinderen geen 
makkelijke opgave om hier op aarde te zijn.  

Regelmatig worden deze kinderen niet begrepen en niet gezien wie ze zijn. 

 

Deze kinderen werden de Nieuwetijdskinderen genoemd. En zo kwamen er meer benamingen:  
regenboogkinderen, sterrenkinderen, hoog gevoelige kinderen, indigokinderen, kristalkinderen enz.  



Ze hoeven niet in een hokje gestopt te worden; elk kind komt hier op aarde met zijn eigen 
“takenpakket”. Gemeenschappelijk hebben ze dat ze het bewustzijn op aarde hier willen verhogen. 

Ieder kind zal dit op zijn/haar eigen manier doen. Het ene kind zal patronen proberen te doorbreken 
door (in onze ogen) “dwars en rebels” te zijn, proberen vol energie deuren te openen, ons te 
confronteren met ons zelf en daardoor te mogen groeien. 

Een ander kind heeft een subtielere energie en heeft minder de neiging heftig te reageren op. Die 
doen alles meer op hun eigen, vredige, rustige manier;  volledig verbonden met hun hogere zelf. In 
contact met “de Bron”.  

Al deze kinderen zijn gevoelig. Dit is een mooie eigenschap; maar in deze drukke, materialistische 
wereld raken deze kinderen snel overprikkeld. Ze worden dan hooggevoelig genoemd en dat wordt 
met regelmaat, als toch wat negatief (en lastig) ervaren voor de buitenwereld. 

Deze kinderen worden vaak als “anders” gezien en vragen om een andere opvoeding/begeleiding als 
dat wij gewend zijn. Begeleiding vanuit het hart, vanuit begrip en liefde. 

 

Energie. 

Alles, maar dan ook echt alles bestaat uit energie. De dichtheid van de energie bepaalt de vorm. Hoe 
zwaarder/dichter de energie, hoe vaster de vorm, (materie), hoe lager de trillingsfrequentie. Energie 
heeft een bepaalde trillingsfrequentie. Hoe lager de frequentie, hoe vaster de vorm, hoe hoger de 
trillingsfrequentie hoe ijler de vorm. 

Onze zintuigen zijn voornamelijk gericht op een lagere frequentie en op vaste vormen. Vandaar dat 
wij veel, van wat er in de fijnstoffelijke wereld is, niet kunnen waarnemen. Een aantal kinderen 
kunnen dit dus wel al. Die zien meer, die horen meer, die voelen meer. Wij vaak (nog) niet. Wat wij, 
volwassenen, niet kunnen waarnemen, bestaat dan ook niet. Wij kennen alleen onze eigen 
(beperkte) werkelijkheid. 

 

Kinderen nemen dus veel meer waar. Wij noemen ze dan hooggevoelig; dit kan op verschillend vlak: 

- Lichamelijk: het fysieke lichaam, inclusief de zintuigen, allergisch, sterk reagerend op 
bepaalde voedingsmiddelen of vaccinaties. 

- Emotioneel: gevoelens, omgang met anderen, aanvoelen van mensen, heftige emoties 
- Mentaal: andere informatieverwerking, anders denken/leren, soms ook hoogbegaafd 
- Spiritueel: besef van zintuigelijke waarnemingen vallend buiten de grenzen van het direct 

waarneembare. Contact met “boven”. 

Deze kinderen merken veel op, op allerlei gebied vaak. Wat ze opnemen, komt dieper binnen bij hen, 
en moet ook intenser verwerkt worden.  Dit alles kan er voor zorgen dat een kind overprikkeld raakt. 

Een mooi metafoor om het wat visueler te maken: 

Probeer eens om ieder feit, iedere handeling, iedere gedachte te zien als een steentje dat je in een 
vijver gooit. Er ontstaat een kring in het wateroppervlak die zich uitbreidt. Als er een bootje aan de 
rand van de vijver ligt, wordt aan de beweging van het bootje - ontstaan door de beweging van het 
wateroppervlak - duidelijk dat er “ergens” iets is gebeurd wat het water in beroering heeft gebracht. 



Als het bootje kan voelen, wordt het door het steentje wel even door elkaar geschud. Je kunt je 
voorstellen dat een zware boot alleen gaat bewegen bij het inwerpen van een grote steen. Een licht 
bootje beweegt al bij het kleinste steentje. 

Op deze manier kun je een gevoelig persoon vergelijken met een licht bootje, en allerhande prikkels 
(mensen, geluiden, gevoelens van mensen, energie/trilling van mensen/voorwerpen etc) met allerlei 
soorten stenen. Het is dan niet moeilijk te begrijpen dat een gevoelig mens “meer in beweging wordt 
gebracht” dan een minder gevoelig mens (een zwaardere boot) 

Terwijl de grote boot de golfbeweging niet eens opmerkt, slaat het kleine bootje misschien al om van 
alle bewegingen. 

Ook kan de grote boot meer mensen dragen, kleine bootjes kunnen dat minder. Dat wil niet zeggen 
beter of slechter. Elke boot heeft andere (prima) eigenschappen! 

 

De negatieve kant van véél voelen is vaak het eerste wat je tegenkomt. Het gaat dan immers niet zo 
goed met een kind.  

Dit kan zich uiten in heftige gevoelens, druk gedrag, huilen, boosheid, driftbuien, maar ook in het zich 
terug trekken in zichzelf. Dergelijke reacties zijn natuurlijke en spontaan genezende mechanismen 
om met indrukken om te gaan; zo proberen ze de buitenwereld even buiten te sluiten. Door het 
tempo tijdelijk aan te passen en nieuwe prikkels zo veel mogelijk te vermijden, zal het kind het 
contact met zichzelf hervinden. Huilen en boosheid lucht op; het werkt herstellend en spoelen een 
kind schoon van alles wat bij hem binnen kwam. Ontneem een kind deze “genezing” niet. 

Ook zien we fysieke of emotionele pijn, slecht slapen, angst, depressiviteit, kinderen die zich 
afsluiten. Daar zou je wel iets mee moeten. 

 

Deze kinderen zijn sensitief voor hun omgeving, daar zijn ze meer op gericht dan op zichzelf. Ze zijn 
meer gericht op het energetische. De hooggevoelige kinderen ervaren de wereld als energie, ze 
beleven meer de uitstraling van dingen, planten, dieren en mensen. Ze beleven meer de “ruimte om 
de dingen heen” dan de dingen zelf.  

De aandacht is op de wereld gericht en pas daarna op zichzelf. Zo kunnen ze bijvoorbeeld verdriet 
van anderen aanvoelen en daarbij vergeten ze hun eigen gevoelens. 

Vaak willen ze zelf ook niet voelen, want ook deze gevoelens kunnen vrij heftig zijn.  

Doordat alles zo binnenkomt bij hen hebben ze de neiging om zich af te sluiten, óf om heel druk te 
worden en bepaald gedrag te gaan vertonen. Grenzen of een Nee wordt dan niet geaccepteerd. Ook 
grenzen zijn iets van de fysieke werkelijkheid, waar zij nog niet zo veel mee kunnen. 

Ook angst speelt een rol. Het leven, de wereld overweldigt hen, en daarom is controle zo belangrijk!! 
Als je iets kunt controleren dan overweldigt het je niet zo. Deze kinderen willen dan ook veel zelf 
bepalen. Als de behoefte aan controle wordt erkend, kun je het kind zeker op verschillende manieren 
ruimte geven om zelf beslissingen te nemen; maar zorg ook ervoor dat het kind niet álles gaat 
bepalen of dwangmatig wordt. Het kind moet ook leren omgaan met grenzen en regels. (evt met 
oudere kinderen samen in overleg) 

Deze kinderen zitten veel in hun hoofd, ze denken veel na. 



Tijdsbesef werkt ook anders bij deze kinderen. Het hoogsensitieve kind identificeert zich meer met 
zijn ziel dan met zijn fysiek lichaam. Ze leven niet zo in/met onze (lineaire) tijd. Daardoor hebben ze 
soms ook een onduidelijk tijdsbesef; begrippen als straks en morgen is niet altijd even duidelijk voor 
hen. 

Hierdoor soms ook niet goed kunnen plannen, oorzaak en gevolg niet goed begrijpen. Deze kinderen 
leren vaak ook op een andere manier.  

 

Een kind dat zich niet begrepen voelt, niet gezien of gehoord voelt, zich niet serieus genomen voelt, 
zal zich gaan afsluiten of “bepaald gedrag” gaan vertonen. Als niet gezien wordt wat hier 
achter/onder zit, dan gaat dit gedrag “inslijpen” bij het kind, als het ware zo eigen worden en dan 
vervreemdt het kind van zich zelf. Vaak krijgen deze kinderen dan een etiketje. 

 

Kinderen (alle kinderen) leven vanuit hun hart. Ze zijn nog erg open; daardoor gevoelig voor prikkels 
van buitenaf. Dit zijn ze allemaal; maar het ene kind zal hier makkelijker mee om kunnen gaan dan 
een ander kind.  

Wat ik op de Karbonkel zie is dat dit allen heel krachtige kinderen zijn. Als ze het gevoel hebben er te 
mogen zijn, zoals ze zijn, dan blijven ze open en vol vertrouwen in zichzelf en de wereld om hen 
heen.  

Bij jonge kinderen is het soms moeilijk vast te stellen hoe en wat er bij het kind gebeurd; op deze 
leeftijd kunnen ze zich nog niet goed uiten of vertellen wat er aan de hand is. Het kan dan voor 
ouders/begeleiders een hele zoektocht zijn. Wat is er met mijn kind, wat gebeurd er allemaal, hoe 
ervaart het kind de binnen- en buitenwereld? Is het kind hooggevoelig? Zo ja, op welk gebied en hoe 
ontdekken we dit? En hoe kunnen we dit kind dan helpen?  

Oudere kinderen kunnen al wat beter aangeven wat ze ervaren, maar doen/durven dit vaak niet. Ze 
hebben soms het gevoel al dat ze “anders” zijn dan andere kinderen; willen er graag bij horen en 
passen zich zoveel mogelijk aan. Dit vraagt heel veel van hen. Zodra ze thuis komen ontladen ze en 
dit kan soms heftige vormen aannemen.  

 



 

 

Belangrijk voor kinderen is, om goed te aarden en ze, waar nodig, te beschermen, af te schermen, 
zich dit zelf aan te leren en te leren in hun eigen kracht te komen. 

Aarden is contact maken met de aarde; letterlijk en figuurlijk met twee voeten op de grond. Kinderen 
die niet goed geaard zijn hebben minder gevoel voor hun eigen lichaam, zitten letterlijk minder goed 
in hun lijf en kunnen hierdoor minder makkelijk ervaringen opnemen en verwerken. Als je goed 
geaard bent, dan ben je steviger en stabieler, minder gauw uit ’t lood, dus minder vatbaar voor 
prikkels van buitenaf. 

Goed geaard zijn is belangrijk voor de weerstand, ontwikkeling van de organen, spijsvertering. 
(vergelijk het met een boom de blaadjes verliest als hij niet goed bij de voeding kan komen) 

Als je goed geaard bent kun je “dingen” ook makkelijker afvoeren/loslaten. 

 

Voor veel kinderen is het moeilijk om te aarden. Een aantal kinderen beleven het “hier op aarde zijn” 
als zwaar, moeilijk en soms pijnlijk. Ze komen uit de “lichtwereld”; het land van licht en liefde zoals ik 
het wel noem, en “hier” zijn is dan een zware taak. Ze willen liever verbonden zijn en blijven met de 
geestelijke wereld. Dit hoort ook nog bij jonge kinderen, maar naarmate ze ouder worden zouden ze 
wel steeds meer een aardebewoner mogen worden. Dit is een heel proces en heeft tijd nodig. 

We zijn van oorsprong een geestelijk wezen in een aards lichaam. Het is soms moeilijk om hier een 
evenwicht in te vinden, zeker nu in deze “spirituele tijd”, waarbij wij, volwassenen, ons innerlijke 
gaan verkennen. We zijn de geestelijke wereld een tijd lang vergeten en het wordt tijd om hiermee 
weer verbinding te gaan maken. Dit is wat onze kinderen willen. Een balans tussen hemel en aarde is 
mooi. De materiële wereld waarin we nu leven vraagt simpelweg ook om daden en krachtig handelen  



Het lichaam is de brug tussen de materiële en energetische (geestelijke) wereld. Je lichaam is je 
tempel, de woning van je ziel. Je lichaam is de basis van waaruit je leeft. Als je goed met je lichaam 
verbonden bent dan voel je je krachtig en kun je optimaal van al je kwaliteiten gebruik maken. Want 
welke kwaliteit/talent je ook hebt, fysiek, verbaal, kunstzinnig…..je lichaam dient als instrument om 
deze kwaliteiten en talenten zichtbaar te maken. 

Daarom is het zo belangrijk om kinderen de eerste 7 levensjaren goed in hun lijf te krijgen, zodat ze 
zich verbonden voelen met hun lichaam, zich er in thuis voelen, het zich helemaal eigen maken.  

 

 

 

Vanuit de antroposofie “werken” we met jonge kinderen vooral aan de onderste 4 zintuigen (de 
tastzin, de levenszin, de bewegingszin en de evenwichtszin) die bevorderend zijn om zich goed te 
verbinden met ‘t lichaam. (zie boekje Spiegeltje van Will, staat ook op de Karbonkelwebsite)) 

 

 

 

Hooggevoelige kinderen zijn vaak al met de andere zintuigen bezig. Dit hoef je niet te negeren, maar 
vooral ook werken aan de onderste zintuigen kan deze kinderen ook helpen wat meer bij zich zelf te 
blijven. 

Ondertussen zijn er ook verschillen ontdekt in de hooggevoeligheid van kinderen: hoogsensitief, 
hoogstimulatief, sensatie-zoekend, strong-willed, temperamentvol, hoogbegaafd…..noem maar op. 

We willen kinderen niet in een hokje stoppen, maar informatie hierover kan soms handig zijn omdat 
je dingen herkent en daardoor je kind beter begrijpt. 

 

 

 



Elk kind is uniek, gevoelig, hooggevoelig, of wat dan ook. Ieder kind heeft zijn kwaliteiten; die 
bepalen de eigenheid van het kind. En of dit naar buiten kan/mag komen; of deze kwaliteiten zich 
kunnen/mogen ontwikkelen hangt van ons, volwassenen af. Kinderen zijn afhankelijk van ons. Wij 
bepalen of bepaald gedrag storend is, een probleem is of een kwaliteit. Wij kunnen kinderen helpen 
hun talenten tot bloei te laten komen, of we kunnen ze in de kiem smoren. 

 

 

 

 

 

De eigenschappen van hooggevoelige kinderen worden vaak als negatief gezien. Laten we deze 
kinderen zijn, wie ze zijn, ze goed begeleiden, zodat ook zij kunnen groeien en bloeien zodat al hun 
prachtige talenten zich mogen ontwikkelen. O.a hun rechtvaardigheidsgevoel, hun grote inzicht en 
wijsheid, hun weten, hun kracht, creativiteit, hun intense beleving van schoonheid, kunst en natuur 
en hun onvoorwaardelijke liefde voor alles en iedereen. We kunnen veel van hen leren!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De antroposofische kijk op hooggevoeligheid kun je lezen in “Gezichtspunten” nr 64 Hoogsensitiviteit 
te verkrijgen bij Centrum Sociale Gezondheidszorg. Zeer interessant! (www.gezichtspunten.nl) 

De antroposofie gaat uit van 4 wezensdelen van de mens: het fysieke lichaam, het etherlichaam, het 
astrale lichaam en het IK. Bij hooggevoeligheid zijn deze “4 lichamen” niet zo goed met elkaar 
verbonden, werken niet zo goed samen als het ware.  

 

 

. 

 

Wat ik zelf daarin een beetje mis is “het jónge hooggevoelige kind”; en dan heb ik het over kinderen 
van 0-4 jaar. Sommige kinderen kunnen zich al op jonge leeftijd goed uiten. Hun taalontwikkeling is 
dan al zover dat ze kunnen vertellen wat ze ervaren, wat ze voelen, ze kunnen al een beetje hun 
emoties benoemen. Bij kinderen die dit nog niet kunnen, is het soms een ware zoektocht voor 
ouders.  

 

In mijn werk met jonge kinderen zie ik steeds vaker dat kinderen zich anders ontwikkelen dan zo’n 
25-30 jaar geleden. De ontwikkelingsgebieden gingen een beetje gelijk op, maar tegenwoordig zie ik 
steeds meer kinderen die op één ontwikkelingsgebied al heel ver zijn, en op een ander gebied nog 
helemaal niet. Bijvoorbeeld: het ene kind is bizar ver in zijn taalontwikkeling op zeer jonge leeftijd, 
maar sociaal-emotioneel nog niet. Een ander kind is motorisch zeer goed ontwikkeld, maar qua taal is 
er nog niets te zien. Kinderen doen tegenwoordig alles meer op hun eigen manier; dat wat ze nodig 
hebben vraagt dan heel veel aandacht en ontwikkelt zich ook snel; de rest komt later aan bod. Dan 
lijkt het of ze een achterstand hebben. We proberen kinderen niet naast een meetlat te leggen, en 
geven een kind de tijd en ruimte om zich op zijn eigen manier te ontwikkelen, in zijn eigen tempo.   



De kunst is te zien waar we het kind kunnen laten en waar/wanneer het kind ondersteuning nodig 
heeft.  

Hoe weet je als ouder dat je een hooggevoelig kindje hebt? Dit is soms een hele zoektocht, soms 
weet je het zelf al of heb je een vermoeden. Misschien ben je het zelf en herken je het al meteen. 
Hoe ouder je kind wordt hoe duidelijker dit zal worden. 

 

Op internet en in de meeste boeken hierover vind je vragenlijsten, maar veel dingen kun je nog niet 
zien bij je jonge kind. Fysiek is vaak het meest duidelijke; heeft het kind last van te veel lawaai, harde 
geluiden, fel licht. Zijn er allergieën? Hoe reageert je kind op drukte? Daarnaast merk je soms al dat 
je kind al heel ver is voor zijn leeftijd, op sociaal gebied, of cognitief. Lastiger is het energetische stuk:  
Is je kind bijv heldervoelend, helderhorend, helderziend? Wat ziet jouw kind, wat voelt jouw kind?  

Het is goed om te weten dat hooggevoeligheid bestaat. Dan kun je heel anders naar je kind gaan 
kijken en beter zien wat het nodig heeft.  

 

Wat er ook is, sluit allereerst fysieke dingen uit. Stel je kind is hangerig, moe, huilerig, boos, geen 
land mee te bezeilen….…kijk altijd eerst of er fysiek iets aan de hand is. Het kan zijn dat het kind 
koorts heeft, tandjes komen door, oorpijn, buikpijn/darmkrampjes, verstopping en derg.  

Naarmate je kindje ouder wordt zal het zich steeds meer gaan laten zien, en jij leert je kind steeds 
beter kennen/lezen. Je zult zijn/haar signalen steeds beter gaan herkennen. 

 

 

 

 



Hoe om te gaan met hooggevoelige kinderen? Wat hebben ze nodig? Hoe kun 
je hen helpen. 

Hier een aantal tips/ideeën. 

 

Baby’s 

Voor alle baby’s geldt eigenlijk hetzelfde, of ze nou hooggevoelig zijn of niet.  

Als een kindje net geboren is, is het fijn als de “prikkelingen” die het in de baarmoeder voelde, een 
beetje op dezelfde manier doorgaan. Behoefte aan warmte, prikkeling van de huid, druk tegen het 
lichaam, beweging, een hartslag horen en voeding krijgen. Houd je kindje zoveel mogelijk bij je de 
eerste tijd. Het is nog niet toe aan volledig gescheiden zijn van een ander menselijk lichaam. Zorg dat 
je kindje veilig en warm is. Dragen is een fijne manier om het kindje dicht bij je te houden. 

Als aan deze behoefte niet vanaf het begin tegemoet is gekomen, kan dit later bijna niet ingehaald 
worden. 

4 zintuigen worden meteen aangesproken: de tastzin, de levenszin, de bewegingszin en de 
evenwichtszin. Als deze ontwikkelingen goed verlopen de eerste jaren, dan gaat een kind zich veilig 
voelen, krijgt het vertrouwen: in zich zelf en in de wereld. De ervaring: de wereld is goed, de wereld 
is mooi, de wereld is waar; en het gevoel: ik ben een IK.  

Rust, ritme en regelmaat. Daar gedijt elk kind goed op. We leven in een hectische maatschappij en 
kinderen worden op jonge leeftijd al overdonderd door alles wat op hen af komt. Zeker 
hooggevoelige kinderen zijn snel overprikkeld. Rust is belangrijk, ook om al deze prikkels te kunnen 
verwerken. Ritme en regelmaat geeft de kinderen vertrouwen en veiligheid. (meer hierover in mijn 
boekje “spiegeltje spiegeltje” op de website van de Karbonkel) 

 

 

Wat kun je doen voor onrustige, overprikkelde, hooggevoelige  baby’s? 

Inbakeren.  

Sommige babys vinden het fijn om ingebakerd te worden. In de baarmoeder hadden ze weinig 
ruimte  en werden er duidelijk grenzen gevoeld. Soms raakt een baby “in paniek” als er opeens te 
veel bewegingsruimte is na de bevalling. Druk tegen hun lichaam, een kleine beperking van hun 
beweging van armen en/of benen kan hen helpen zich veiliger te voelen. Sommige baby’s willen dit 
persé niet. Doe dit dan ook niet.  

 

Wiegen 

Vóór de geboorte waren baby’s steeds in beweging, omdat ze zelfs als de moeder slaapt, gewiegd 
worden door de ademhaling. Het wiegen van baby’s is een oude gewoonte die baby’s erg fijn vinden. 
Deze beweging prikkelt ook het evenwichtsorgaan en de meeste kindjes vinden het fijn. Zo komen ze 
soms tot rust. Als een kindje huilt, ga vooral niet druk met hem bewegen (schudden of paardje 
rijden)  



Praat met je baby 

Als je baby onrustig is stel hem dan gerust. Wieg hem, zing voor hem en praat met hem. Je baby 
begrijpt meer dan je denkt. Als je op een rustgevende manier tegen hem praat, maakt dit het kind 
ook rustig. Ook al begrijpt je kind niet alles, de ziel van je kind begrijpt het wel. Toen ik bij Stichting 
de Regenboogboom werkte, heb ik mooie dingen zien gebeuren. Babys die zeer ernstig zieke waren, 
aan het huilen waren en waar tegen gepraat werd (in grote-mensen-taal) leken het te begrijpen, 
werden rustig en vielen in slaap. 

Zorg wel dat je zelf rustig en ontspannen bent; dit voelt je kindje meteen aan en hij zal mee gaan in 
jouw energie! 

Je kunt ook liefde, geborgenheid en geruststelling laten voelen. (energetisch) 

 

Zing voor je kindje 

Als kinderen onrustig zijn heeft zingen soms ook een groot effect. Een mooie melodie (of mantra) 
neuriën en die steeds herhalen kan ook rustgevend zijn.  

 

Bouw de wereld om hem heen rustig op. 

Zuigelingen zouden beter beschermd moeten worden tegen te veel nieuwe overweldigende 
ervaringen. Baby’s zouden geleidelijk aan blootgesteld moeten worden aan nieuwe plaatsen, mensen 
en gebeurtenissen. Het is al snel te veel.  

 

Huilen mag, moet zelfs! 

Als je baby huilt, reageer dan daar meteen op. De baby zal zo een gevoel van vertrouwen 
ontwikkelen, een gevoel van kracht en een gevoel dat er van hem gehouden wordt. Hij zal leren: 
deze wereld is een goede plek. Als ik huil komen mensen mij helpen. Ik ben belangrijk en “machtig”.  

Gedurende de eerste levensjaren vormt een kind een mening over zich zelf en over andere mensen 
en de wereld. Een baby op wiens huilen constant niét gereageerd wordt, kan tot de overtuiging 
komen dat de wereld onvoorspelbaar is, en dat hij niet op andere mensen kan rekenen. Hij groeit op 
met een gevoel van hulpeloos zijn, machteloos zijn en niet geliefd en onbelangrijk te zijn.  

Huilen hoeft niet altijd te wijzen op een directe behoefte of ongemak van de baby. Vaak is dit wel het 
geval; ze willen een schone luier, hebben honger of willen aandacht. De baby is moe, heeft 
darmkrampjes.  Een andere oorzaak kan zijn dat de baby emotioneel moet ontladen; van spanning, 
stress of van een minder fijne ervaring.  

Het komt ook regelmatig voor dat een baby erg veel en lang moet huilen. Dit kan ook verschillende 
oorzaken hebben, o.a: 

- Prenatale pijn en geboortetrauma 
- Onvervulde behoeften uit het verleden 
- Te veel informatie 
- Frustratie door hun hulpeloosheid 
- Lichamelijke pijn 



Het kan ook zijn dat de baby nog erg moet wennen aan deze wereld; de ziel komt uit de geestelijke 
wereld kan/heeft soms moeite met in het lichaampje te komen/blijven. 

Ook kan het zijn dat de baby nog dingen aan het verwerken is uit een vorig leven. 

 

Het is voor ouders vaak  moeilijk om hun baby te zien huilen; ze willen het liefst dat het ophoudt en 
proberen dan  van alles te verzinnen. Echt van alles om de baby te laten stoppen met huilen.  

Huilen mag, is gezond, ontspant het kind en zo ontlaadt het zijn spanning. Troost het kind wel, blijf 
erbij, pak hem op en houd hem goed en liefdevol vast. Laat het kind huilen zolang als nodig, dit 
maakt hem weer helemaal “schoon”: fysiek, emotioneel en energetisch. 

 

Peuters en kleuters 

Praktisch: 

Met de zintuigelijke overgevoeligheid kun je wat makkelijker rekening houden. 

Als je kind gevoelig is voor geluiden kun je bijvoorbeeld een koptelefoon gebruiken; beperk geluiden 
in huis: radio, tv en dergelijke. Zoek geen drukte op. Visueel kun je een kind afschermen door 
bijvoorbeeld hoekjes te creëren in huis zodat het wat meer bij zich zelf kan blijven. Beperk teveel aan 
prikkels, trek een andere trui aan die niet kriebelt. Met allergieën kun je redelijk goed rekening 
houden (als je weet waar je kind allergisch op reageert) 

In eigenlijk alle boeken die over hooggevoelige kinderen gaan, staan praktische (opvoed)tips. 

 

 

 

 

 



Hier volgen wat meer “energetische” tips 

 

Een “moedsteentje” voor het kind, of een ander symbool 

Zoek een mooie steen uit, wat lekker voelt; of laat hem zelf er een uitzoeken. Of een mooi steentje 
aan een kettinkje/armbandje of iets wat in zijn broekzak past.  

Versje: 

Steen, steen, mooie steen 

Ik vouw mijn handen om je heen 

Ik sluit mijn ogen, fluister zacht 

Geef mij van je toverkracht 

Steen, steen, mooie steen  

Jij en ik zijn één!! 

 

Bij een moeilijk moment, op school of waar dan ook, kan hij de steen vastpakken, voelen. Zo kan hij 
weer bij zich zelf komen, tot rust komen, in zijn kracht komen. Evt alle gevoelens in de steen stoppen; 
en zijn eigen kracht weer eruit halen. De steen helpt hem….wat en hoe …dat kun je samen bedenken. 
Kinderen weten vaak zelf wel wat ze nodig hebben en wat werkt.  

Het komt helaas veel voor dat hooggevoelige kinderen een lager zelfbeeld hebben. om hen te helpen 
zich weer bewust te worden van hun eigen kracht kunnen ze dit verbinden met een symbool. 

Dit kun bijv ook eerst doen door een meditatie doen, waarbij het symbool tevoorschijn komt…wees 
creatief.  

Als het kind dit krachtvoorwerp kan pakken als hij het moeilijk heeft, kan hierdoor makkelijker 
contact gelegd worden met zijn eigen kracht. 

 

Turfolie !!! 

Voordat je kind naar school gaat kun je hem bijv zijn buik en rug en armen inwrijven met turfolie. Dit 
geeft letterlijk een extra beschermlaagje waardoor minder binnenkomt. (te verkrijgen bij 
www.wikkelfee.nl) 

 

(Af)Douchen 

’s Ochtends douchen én na school (of voor het slapen gaan) douchen; letterlijk even alles afspoelen. 
Dit ook benoemen: alles wat niet fijn was van je afspoelen. ’s Ochtends je lekker schoon spoelen. 

In de nacht kan er ook veel gebeuren met/bij kinderen. Hun astrale lichaam (ziel) verlaat het  fysieke 
lichaam en is letterlijk in andere sferen. Dit is meestal fijn, maar ze kunnen ook last hebben van…. 

 

http://www.wikkelfee.nl/


Voetenbadje 

Voor het slapengaan een voetenbadje. Lekker warm water, voeten in het badje; zorg dat het kind 
warm blijft. Kan evt met lavendelolie, beetje zout. Trekt het kind uit het hoofd. Daarna evt de voetjes 
en onderbenen masseren (inwrijven met olie) 

 

De natuur in en buiten zijn (weer of geen weer) 

Elke dag naar buiten, de natuur in, of gewoon lekker in de tuin. Zandbak, water, trampoline, 
schommel. Maak van je tuin een speel/ontdektuin. 

 

Massages 

Door je kind met olie te masseren komt hij beter in zijn lichaam te zitten, ook hiermee haal je hem uit 
zijn hoofd. En ontspanning!! Kinderen staan soms strak van de “stress” prikkels. 

 

“Afwrijven” 

Je kunt je kind ook gewoon afstrijken. Met beide handen vanaf het hoofd, over het lichaam naar de 
voeten. Doe zowel de voor- als achterkant een paar maal en visualiseer dat je alles weg wrijft. 

 

Een eigen plekje waar hij zich kan terug trekken. 

Of op zijn kamer, of een zitzak, een huisje/tentje in de huiskamer. Een plekje helemaal voor hem 
alleen. Een boekenhoekje…jij weet wat jouw kind fijn vindt en waar het rustig van wordt. 

 

Aardingsoefeningen/visualisaties 

Doe dit samen met je kind, leer hem dit. Ga goed rechtop zitten, (of staan) voeten op de grond. Stel 
je voor dat er wortels uit je voeten de aarde in groeien. Tot helemaal in het midden van de aarde. 
Daar maak je/ knoop je/ haak je….je wortels vast. Uit de aarde komt dan energie door “de wortels” 
jouw lichaam in. En dit maakt je sterk en krachtig. En alles wat niet fijn is kun je door de wortels de 
aarde insturen, die transformeert deze energie weer. 

Zo kun je ook verbinding maken met de “hemel”energie/de zon. In je hoofd (net achter je kruintje) 
zit een luikje dat je kunt openen. Vanuit de zon/de Bron/een Engel komt helder licht door je hoofd je 
lichaam in. Laat ook dit helemaal door je lichaam stromen. Ook dit licht kan je helemaal schoon 
maken, energie geven. Het licht kan zo groot worden dat het je helemaal omhult/beschermt! 

Je kunt zelf evt een kleur laten bedenken.  

Er zijn veel aardingsoefeningen  voor kinderen te vinden op internet 

De verbinding met de aarde- en hemelenergie (kosmische energie) is heel belangrijk. 

 

 



Energetisch gronden (aarden) 

Bevestig een energiekoord aan je onderrug/stuitje. (of aan dat van je kind) Stuur dit grondingskoord 
diep naar het middelpunt van de aarde en maak dit vast. Dit grondingskoord helpt je om verbonden 
te blijven met de aarde. Een klein kind neem je op schoot en je neemt hem energetisch mee in deze 
oefening die je dan zelf doet. Een ouder kind, daar kun je het samen mee doen. en leer het kind dit 
zelf te doen 

 

Stel je voor dat je een boom bent; ga stevig staan en duw de wortels in de aarde. Dit is je stam (je lijf) 
en armen in de lucht: dat zijn je takken. Liedje (melodie: zo gaat de molen):  zo gaan de bomen (heen 
en weer zwaaien, maar je blijft als boom stevig staan.) zo gaan de takken (harder heen en weer en 
blijven staan (de wortels zijn stevig verankerd in de grond) en zo gaan de blaadjes. 

 

Liedje: “ik ben een wandelende boom (3 x lopend als een wandelende boom)  voeten op de grond, 
handen in de lucht, maak een regenboog en dan een diepe zucht”.  Beeld dit uit. Herhaal dit een paar 
maal. 

 

Het is vooral fijn als je eerst zelf een paar oefeningen uitzoekt en die zelf doet. Dan ervaar je hoe het 
kan zijn en hoe rustig je hiervan kunt worden ( ����) Zo wie zo is dit goed als je dit zelf dagelijks doet. 
Hoe vaker je dit doet, hoe sneller je geaard bent; op een gegeven moment hoef je er maar aan te 
denken en binnen een paar seconden ben je goed geaard. Dus leer vooral ook zelf! Als jij rustiger 
bent, dan gaat het kind mee in deze energie. 

 

Magneethart. 

Op internet te vinden, magneethartjes voor hooggevoelige kinderen. Ik weet niet of dit werkt en of 
dit goed is, maar sommigen hebben er baat bij.  Zie www.gevoeligkind.nl/magneethart 

 

Ballon blazen 

Stel je een ballon voor (kies zelf welke kleur); alles wat niet fijn was, blaas je in de ballon, knoop erin 
en weg laten vliegen. Of kapot knallen. Doorgaan totdat het kind alles kwijt is. 

 

Zelfvertrouwen/weerbaarheid 

Oefening stevig staan 

Vraag je kind om te gaan staan. Ga voor hem staan en geef hem een duwtje. Wat gebeurt er? 

Vraag je kind om weer te gaan staan, zich te concentreren, nu voeten stevig op de grond, knieën los ( 
dus niet op slot) vanuit je voeten stuur je bijv wortels/een koord de aarde in. En maakt dit daar vast. 
En buikademhaling. Geef hem weer een duwtje en je zult zien dat hij veel steviger staat. Zo kun je 
ook uitleggen wat het is om goed “geaard te zijn”.  

http://www.gevoeligkind.nl/magneethart


Grenzen aangeven /leren voelen. 

Je kind staat tegenover je bijv aan de andere kant van de kamer. Je spreekt af dat jij rustig naar hem 
toe gaat lopen. Als hij vindt, dat jíj, dichtbij genoeg bent, moet hij STOP zeggen. Kan hij dit voelen? 
waar is zijn grens (energetisch/fysiek) en durft hij dit aan te geven. Soms zit er 1 meter tussen, soms 
kun je “over het kind heen lopen”. (verschilt ook per persoon. De ene persoon kan dichtbij komen, de 
ander wordt op afstand gehouden) Goed als ze dit voelen en kunnen/durven aangeven. 

 

Ademhalingsoefeningen. 

Als je druk, onrustig, angstig bent de aandacht op de ademhaling richten. 

Bijv  

- 2 tellen inademen, 2 tellen uitademen. En zo door. Na een paar maal word je al rustiger. 
- Inademen en door de mond stevig uitblazen. (effe alle “shit’ wegblazen) Dit een paar maal 

doen 
- Alle spieren aanspannen……even vasthouden en dan uitademend alles loslaten. 
- Bewuste buikademhaling; liggend op je rug, een knuffel op je buik. Adem in tot in je bui 

(zodat het knuffeltje omhoog gaat) en adem weer uit (knuffeltje zakt weer) 
 

Visualiseren 

Zet je kind in het licht: visualiseer een cirkel van licht om je kind heen. (een soort beschermlaagje) 
waarin wel alles naar buiten kan, maar niet alles naar binnen hoeft. Je kunt een kleur kiezen, of laat 
het kind een kleur kiezen. Doe dit later samen met je kind, en leer het hem dit zelf doen. 

Je kunt ook een soort van regenboogcape visualiseren. Die het kind dan om zich heen trekt. Kind kan 
een kleur kiezen. 

 

Geleide meditaties. 

 

 



 

Vraag om hulp en bescherming aan de universele wereld 

Elk kind heeft een beschermengel/gidsen. Vraag hen om je kind te beschermen. Je kind kan dit ook 
zelf vragen. Je kunt met je kind visualiseren wie of wat hem helpt of altijd bij hem is. Dit kan ook een 
elfje, fee, kabouter zijn, een krachtdier… 

 

 

 

Als je kind nog jong is, kun je samen met je kind een aantal oefeningen doen. Neem het kind op 
schoot en doe dan de oefening; visualiseer het bij je kind.  Doe de oefeningen samen met je kind. 
Geef hem tools in handen en ze bedenken op een gegeven moment zelf manieren om, om te gaan 
met…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yoga oefeningen 

Er zijn leuke kaartjes waarop oefeningen staan. Kinderen vinden dit erg leuk om te doen. 

 

 

 

Helende verhalen 

Er komen ook steeds meer boekjes die over hooggevoelige kinderen gaan, heerlijk voor kinderen om 
dit te herkennen. Je kunt ook zelf een helend verhaal maken! 

 

“Langmuts is een held” en “Langmuts op school” 

 



Opvang/school. 

Zoek een fijne opvangplek, kinderdagverblijf, speelzaal of school etc voor het kind. Deze plek is zeer 
belangrijk! Welke sfeer is er, wordt het kind gezien, zijn de leidsters/leerkrachten op de hoogte van 
hooggevoeligheid. Het kind zelf is vaak een goede graadmeter. Het kan vaak al aangeven of het een 
fijne plek is voor hem, of niet. 

 

Zelf als ouder aan het werk!!  

Je hooggevoelige kind ziet, hoort, voelt, weet….van alles en kan dit vaak nog niet benoemen. Alles 
komt zeer intens binnen, daardoor kunnen ze overprikkeld raken. Al die prikkels moeten ook 
verwerkt worden en ook dit is intens en duurt vaak langer. 

Als een kind overprikkeld raakt dan is het voor het kind belangrijk dat jij als ouder, dit ziet, herkent 
en erkent. Benoemt. Jouw taak is om dan de spanning eraf te halen, en daarna te troosten, helpen 
oplossingen te bedenken, soms zo te laten, rust creëren….dat waar het kind behoefte aan heeft als 
de spanning er af is. ( dit kan van alles zijn; even alleen zijn, bij de ouder zitten, even douchen, een 
boekje kijken, met een knuffel op de bank even bijkomen…ligt aan het kind. Je ontdekt meestal 
wel wat het best bij jouw kind werkt)  

 

Spiegelen 

Eerst “naar jezelf” als ouders zijnde 

Als een kind een driftbui krijgt, is hij niet aanspreekbaar. Alles wat je dan zegt of doet werkt meestal 
averechts. Laat het kind eerst uithuilen/razen. Zorg er voor dat hij zich zelf of anderen niet pijn doet 
of dingen kapot maakt. Maar geef hem wel de ruimte om te ontladen.  

 

Voor de ouders is dit soms heel heftig. Wat je eerste reactie meestal is, is je op het kind richten. En 
dan ga je al bij zelf vandaan. Als jij eerst bij jezelf kan blijven, kijkt, voelt wat het met jou doet (wordt 
je zelf boos, ongeduldig, verdrietig, doet het pijn, heb je medelijden….) Wat doet dit met jou, wat 
raakt jou en waarom? Kan het zijn dat dit jouw innerlijk kind is? Het zal niet lukken om op dat 
moment hiermee bezig te zijn, maar probeer in eerste instantie eens bij jezelf te blijven en voel, 
VOEL. Wat doet het met jou??? Richt je eerst op jezelf. Daarna op je kind. Even een “time-out voor 
jezelf. Zodat je vanaf een afstand even kunt kijken naar wat er gebeurd. Laat je niet meeslepen in je 
eigen emotie. (moeilijk maar het proberen waard). Jouw kind voelt nl ook jouw (innerlijke) reactie op 
zijn uitbarsting.  

Het is heel moeilijk om in rust te blijven en bij jezelf te blijven, maar als je dat kunt, zal dat een 
wereld van verschil maken. Dan kun je naar je kind kijken, hem laten uitrazen, zonder daar meteen 
zelf van alles bij te voelen. Dan kun je er voor hem zijn.  

Jouw hooggevoelige kind zal het verschil merken. Of je “oordeelloos” bij hem bent of dat er meteen 
van alles bij/met jou gebeurd.  

Het is ook een heel proces voor ouders, kinderen nemen jou als voorbeeld, in alles. Ze spiegelen jou. 



Ga zelf aan de slag, ga mediteren, maak kennis met je innerlijk kind, doe aardingsoefeningen. Alles 
wat je met je kind zou kunnen doen, werkt super voor jezelf. Deze kinderen zijn er ook voor ons, om 
ons te helen en om ons naar een hoger bewustzijn te brengen.  

 

Wat ziet, hoort, voelt je kind? 

Veel kinderen blijken helderziend, heldervoelend, helderhorend,  helderwetend te zijn; voelen 
stemmingen en energieën van anderen perfect aan. Voorzien dingen die gaan gebeuren, zien 
entiteiten. Hebben contact met engelen, Kinderen ervaren dit als “normaal”, weten niet dat andere 
kinderen of mensen dit niet hebben/kunnen. Ook hierdoor kunnen veel dingen binnenkomen, waar 
een kind niets mee kan. Van bijv energieën van andere mensen in zijn omgeving, die een kind oppikt, 
kan een kind behoorlijk overstuur raken. Verdriet, boosheid, pijn, angst. Deze emoties kan een kind 
oppikken en niet weten wat daarmee te doen. Dit kan zich uiten in druk gedrag, vol zitten, kort lontje 
hebben, driftbuien. Maar ook in het zich naar binnen keren, verdrietig worden enz. Maar ook kan 
een kind fysieke klachten krijgen zoals maagpijn, hoofdpijn, vermoeid zijn, angstig zijn. 

 

 

Naarmate het kind ouders is kan het ook meer benoemen wat het ziet, voelt, ervaart. En kun je 
samen met het kind zoeken naar manieren om hier mee om te gaan. Kinderen weten vaak zelf wat ze 
nodig hebben.  

 

Veel kinderen blijken helderziend, -voelend,- wetend of horend te zijn. Het komt veel voor dat 
ouders hier geen weet van hebben, soms wel eens een vermoeden. Voor kinderen is dit normaal. 
Vaak op oudere leeftijd komen ze tot de ontdekking dat niet iedereen dit zo ervaart. Vaak worden 
kinderen hierdoor als zeer vreemd ervaren, soms zelfs als leugenaars uit gemaakt. 

Sta open voor, geloof je kind; neem het serieus! Als het last heeft van….: zoek dan naar oplossingen 
of schakel hulp in.  

 



Uiteindelijk is het allerbelangrijkste wat je als ouder kunt doen, je kind waarderen en respecteren; 
gewoon zoals het is; met zijn “anders zijn”. 

Respecteer hun “volwassenheid en wijsheid als ziel”; soms ben jij de leraar, een andere keer ben jij 
de leerling.  

Geef aandacht voor zelfexpressie. 

Gebruik goede, gezonde voeding en zoveel mogelijk natuurlijke materialen. 

Gebruik “zachte” geneesmethoden: energetisch, readings, healings, massages, homeopathie en 
dergerlijke. 

Werk aan jezelf: ontwikkel het vermogen om open te staan voor iets nieuws. Je kinderen wijzen je de 
weg. 

Ontwikkel je eigen kwaliteiten zodat je beter kunt omgaan met je kind; door jouw liefde en begrip, 
warmte, kracht etc kun jij een baken van licht zijn voor je kind; een anker. Iets wat je kind erg nodig 
heeft in deze tijd. 

Een open houding: Wie ben jij? Wat kom je hier doen op aarde? Hoe kan ik je helpen? Wat heb jij 
nodig om te kunnen groeien en bloeien en jouw weg in je leven te vinden? 

 

 En als allerlaatste: deze kinderen willen/zoeken: VERBINDING. 

 

 

Wat ik hier geschreven heb is eigenlijk maar een tipje van de sluier; mocht ’t je raken of zou je meer 
informatie willen, dan mag je altijd contact opnemen met mij. 

Ik zal nog een boekenlijst toevoegen en een aantal websites vermelden. 

Mocht je iets willen lenen: op de Karbonkel (en bij mij thuis) staat een kast vol! 

 

Ik wens je een mooie reis met je kind! 

 

In liefde en licht, 

 

Will 

 

 

 

 

 



Boekenlijst: 

 

Angel: “Kinderen van de nieuwe tijd” 

             “Werkboek van de Nieuwe Tijd” 

Carolina Hehenkamp: “Indigokinderen als geschenk en uitdaging” 

                                        “Indigokinderen begeleiden en opvoeden 

 

 

Elaine N Aron: “Het hoogsensitieve kind” 

Esther Bergsma: Hoogsensitieve kinderen” 

Susan Marletta – Hart: “Leven met hooggevoelige kinderen” 

Gerarda van der Veen: “Wegwijs in hooggevoeligheid” 

                                          “Het hoog stimulatieve kind” 

Hans Stolp: “Levensopdracht van nieuwetijdskinderen” 

Janneke van Olphen: “Het hooggevoelige kind met een sterke wil” 

Phoebe Lauren: “De sterrenkinderen zijn onder ons” 

Esther Bergsma: “het hoogsensitieve brein” 

Lorraine E. Murray: “Ontspannen kinderen” 

 

Websites: 

www.lihsk.nl 

www.gevoeliggrootbrengen.nl 

www.gevoeligkind.nl 

op youtube: meditaties voor kinderen 

http://www.lihsk.nl/
http://www.gevoeliggrootbrengen.nl/
http://www.gevoeligkind.nl/

