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Hallo, 
 
Ik ben Felix Brabander. Deze video gaat over de ingang, of beter gezegd, de weg die 
nodig is om je passie te ontdekken. Een passie definieer ik hierbij als iets waar je 
super enthousiast over bent en waar je steeds weer intens naar verlangt.  
Spreekt dat jou aan? 
 
Vraag jij je af waar jouw leven over gaat? Zoek je meer betekenis en zingeving? 
Wil je ontdekken wat jouw passie is? 
 
Besef dan dat er drie belangrijke stappen te maken zijn om echt te kunnen groeien 
en bloeien als HSP: 
 

1. De eerste stap is om te zorgen voor een heel goed contact met je gevoel. 
Hiermee krijg je jouw kompas terug. 

 
2. De tweede stap is om jouw hoogsensitiviteit te omarmen als de kern van 

jezelf. Zie dit als een fundamentele beslissing, als een intentie die permanent 
aanwezig is. 

 
3. De derde is om ten diepste te zien en te begrijpen dat de essentie van 

hoogsensitiviteit gaat over de kracht van kwetsbaarheid. 
 
Hiermee krijg je het vermogen terug om geraakt te worden door het onbekende, om 
je te laten verrassen. En daardoor word je ook weer sterk in het kunnen raken van 
anderen. 
 
Het is niet zo dat ik jou kan vertellen welk beroep bij je past. Wel kan ik je laten zien 
wat er nodig is om bij een gevoel van passie te kunnen komen. Passie gaat over 
raken en geraakt worden. Over kwetsbaar zijn in je contact met de wereld.  
Als je jouw sensitiviteit kan zien als jouw fundament en niet als een last, dan heb je al 
je eerste belangrijke stap gezet. 
 
Voor de meeste HSP’s echter is het omarmen van je sensitiviteit een zeer grote 
uitdaging. Ik ga er vanuit dat dit ook bij jou het geval is.  
Die uitdaging is er omdat je als HSP geleerd hebt om eerder af te stemmen op je 
omgeving dan op jezelf. Daar was je je niet van bewust. Het ging vanzelf. Je bent 
meer gaan leven buiten jezelf dan vanuit jezelf. Wat de omgeving wil blijkt zo’n grote 
invloed op je te hebben, dat je al snel uit het oog verliest wat jij wilt.  
 
Juist jouw gevoeligheid maakt dat je als HSP de sensatie hebt te leven in een wereld 
die jou dagelijks overspoelt. Het is niet gek dat je dan op zoek gaat naar een manier 
om juist niet meer zo geraakt te worden. 
  
Het kan dus al snel een gewoonte worden om vooral niet jezelf te zijn. Vroeg of laat 
breekt dat jou op. Als HSP is het toch zo dat jouw ziel jou oproept om heel kritisch te  



 

2 
 

 
kijken naar hoe je leeft. Je krijgt dan het signaal dat je te ver verwijderd bent geraakt 
van jezelf. Je lichaam en je geest zullen je duidelijk maken dat verder gaan op die 
gespannen weg die je al lange tijd volgt, geen optie meer is. Wellicht heb je dit al 
ervaren. Je wordt als het ware terug gefloten. 
 
Als je trouw wilt zijn aan je gevoelige natuur, ook als je geleerd hebt om jezelf sterker 
voor te doen dan je eigenlijk bent, dan wil je toch niets liever dan je leven baseren op 
wie je echt bent. Je behoefte aan authenticiteit en puurheid spreekt voor zich. 
 
En hoewel je als HSP ook heel lang in de overlevingsmodus kan blijven hangen, 
komt er gegarandeerd een moment waarop je je afvraagt:  
 
“Wie ben ik nou echt, wat wil ik nu werkelijk bereiken, hoe wil ik mijn leven inrichten,  
hoe kom ik er achter wat mijn passie is?  
En als ik die passie heb leren kennen, hoe blijf ik daar dan trouw aan, zonder er 
steeds weer vanaf gehaald te worden?  
 
Mijn antwoord is dan:  
Terug naar je gevoel en naar je bereidheid om weer geraakt te worden, ook als je 
daardoor even van slag bent. 
 
Hier komen we op een belangrijk punt.  
 
Veel HSP’s hebben de neiging om te beginnen bij de vraag: 
‘Wat kan ik? of Wat zijn mijn talenten?’ 
Dat is echter niet de ingang naar je passie. De ingang is: ‘Wat raakt mij zo diep dat je 
mij er ‘s-nachts om drie uur voor wakker kan maken?’ 
 
Die talenten ga je daarna wel ontdekken. 
 
Mijn boodschap aan jou is om vanaf nu meer aandacht te geven aan het thema 
kwetsbaarheid. Wat heb jij daar mee gedaan? Heeft het een plek in je leven of heb je 
het weg gestopt? Door jouw hoogsensitiviteit hoort kwetsbaarheid bij jou zoals een 
vis hoort bij water. Maar door allerlei ervaringen en opgelegde overtuigingen, kan je 
van die kwetsbaarheid afscheid genomen hebben.  
 
Het is mogelijk dat je geprobeerd hebt om je sterker voor te doen dan je bent omdat 
je anders iedere dag van slag raakt. Het is begrijpelijk dat je je daartegen wilt 
beschermen, maar dat is niet de weg voor jou.  
Niet als je echt besloten hebt om je passie te ontdekken.  
Of je het nu wilt of niet, jouw hoogsensitiviteit en de kwetsbaarheid die daar bij hoort,  
vormen de kern van wie je bent.  
 
Die geraaktheid, die jou vaak dwars kan zitten, mag je gaan zien als juist je grootste 
gave. De kunst is om je niet meer te proberen af te schermen van prikkels waardoor  
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je kan doen alsof je niet hoogsensitief bent. Het antwoord zit hem in het leren 
doseren van prikkels en vooral ook selectief te zijn in waar je voor kiest. 
 
Zolang je onder druk van buiten of door jouw eigen overtuigingen vindt dat gevoelig 
zijn niet iets is waar je trots op mag zijn, lekt jouw energie voor je neus weg.  
Wellicht zelfs zonder dat je het in de gaten hebt. 
 
Zeker, het vraagt moed om kleur te bekennen en in de spiegel te kijken en te 
constateren dat je iets bent waar je lange tijd tegen hebt gevochten. Dat je anders 
bent dan anderen. Maar, hoe eerder je kan zien dat hoogsensitiviteit gaat over de 
kracht van kwetsbaarheid, hoe makkelijker het wordt om je niet meer af te schermen. 
 
In de plaats daarvan ga je leren om nieuwsgierig te zijn naar wat jou allemaal kan 
raken en hoe alles om jou heen jou raakt. En, om een constructieve manier te vinden 
om met kwetsbaarheid om te gaan. Daarmee zet je de deur open naar het ontdekken 
van wat het diepste bij je binnen komt.  
 
Zodra het verzet tegen diep geraakt worden weg valt, staat de deur naar je grootste 
passie wagenwijd open. Jouw kwetsbaarheid, dat wil zeggen ‘het zeer diep geraakt 
kunnen worden’, wordt dan de bron van je leven en van je creativiteit. 
 
Zodra jouw kwetsbaarheid / het zeer diep geraakt kunnen worden de bron wordt van 
je leven en je creativiteit, mag je nog een laatste hobbel nemen en dat is echt in alle 
opzichten op eigen benen gaan staan, met een geheel eigen visie op de wereld. 
Dus niet meer wachten op groen licht. Mocht je nog heel sterk behoefte hebben aan 
bevestiging dan is dit wel een ding. De uitdaging is om jezelf en die mooie diamant 
die je bent helemaal te omarmen en je los te maken van de mening van alle anderen. 
 
Wanneer je leeft vanuit jouw kwetsbaarheid zal je ontdekken dat je een bron van 
inspiratie wordt die het vermogen heeft anderen diepgaan te raken, zodanig dat er 
een nieuwe beweging ontstaat waar deze wereld beter van wordt. 
 
Hierbij de zeven stappen die je daarvoor kunt volgen: 
 
1 Creëer een wereld om je heen die voedend is voor jou en doe daarin zo weinig 
mogelijk concessies, liefst helemaal geen. Als HSP is dit onnoemelijk belangrijk. 
 
2 Sta meer dan voorheen open voor gelijkgestemden en laat deze bewust op je pad 
komen. Ga naar events en gelegenheden waar mensen zijn die interesse hebben in 
dezelfde dingen als jij. Laat je verrassen. 
 
3 Kies mensen uit die ook in staat en bereid zijn om gevoeligheid en kwetsbaarheid 
met jou te delen. Anders ga je je omringen met zogenaamde ’rotsen in de branding’ 
en daar heb je zo weinig aan. 
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4 Onderneem iets, samen met iemand die op dezelfde golflengte zit, waar je 
enthousiast van wordt. 
 
5 Zorg dat je weer geraakt kan worden in iets, een thema of interessegebied, waar je 
meer dan ooit enthousiast/warm van wordt. Dat kan even tijd kosten en je moet jezelf 
daarvoor de ruimte gunnen. Gesprekken met anderen zijn hierbij zeer helpend. 
Essentieel is bereid zijn je te laten raken. In het uiterste geval moet je even weg, op 
reis, naar een nieuwe omgeving. 
 
6 Vervolgens, als je een thema ‘gevonden’ hebt (ergo: wanneer een thema jou 
geraakt heeft), je echt met dat thema ‘verbinden’. Genieten / leren genieten van alles 
wat met dat thema te maken heeft, het plezier ontdekken. Je enthousiasme voelen 
en delen met anderen. 
 
7 Met alle inspiratie die je nu hebt een eigen visie ontwikkelen op / een gevoel laten 
groeien bij het thema waar je je mee hebt verbonden. De betekenis of waarde ervan 
kunnen voelen. En er tot slot een eigen kleur aan geven. 
 
 
  
Hartelijke groet, 
 
Felix Brabander 
 
T: +31(0)655384200 
 
www.hsp-academy.nl  
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