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WElkom
Hallo, en welkom bij jouw eerste dag, opdracht en oefening aan de New You 
Academy. Je zult hier werkboeken, opdrachten, webinars en meditaties vinden. 
De invulbladen kun je in dit werkboek vinden, maar wil je ze echt uitprinten of 
online invullen, ga dan even naar het kopje printables aan het einde van dit 
hoofdstuk. 

De webinars voeg ik toe aan jouw werkboek, maar kun je ook apart vinden onder 
het kopje webinars. 

Wanneer iets je niet helemaal duidelijk is, of je hebt nog vragen 



schroom dan niet om contact op te nemen met mij. 

Ik wens je veel plezier en vooral veel persoonlijke en spirituele groei toe! 

Veel liefs, 

Jes  



Inleiding
Energie, het is voor velen een belangrijk onderwerp, en aangezien jij dit werkboek 
nu voor je hebt, voor jou ook. Veel mensen hebben er namelijk altijd te weinig van. 
Iedereen heeft weleens last van te weinig energie, maar sommige mensen 
hebben hier extra veel last van. 

Denk aan moeilijk je bed uit kunnen komen, als een berg opzien tegen het doen 
van die boodschappen, of, een waar ik me erg in herken, leeggezogen worden 
tijdens het hebben van (teveel) gesprekken met mensen. Omdat je energie en je 
lichaam met elkaar in verbinding staan, kan dit ook betekenen dat je je sneller niet 
lekker of zelfs ziek voelt, heftiger op voedsel of medicijnen reageert en noem maar 
meer op.



Ik kan je vertellen dat dit komt omdat je gevoelig bent, 
of misschien zelfs wel hooggevoelig/hoogsensitief. 
Een term die je de laatste jaren steeds vaker 
tegenkomt, en die dus ook steeds bekender, en 
gelukkig meer geaccepteerd wordt. 

Dit betekend eigenlijk dat je extra gevoelig bent voor 
energieën om je heen, zoals prikkels of indrukken, en 
je kunt hierdoor sneller moe, of zelfs overprikkeld 
raken. Die overprikkeling kan zich eigenlijk op allerlei 
manieren uiten. Je voelt je sneller leeg, je voelt je ‘op’ 
of moe, je piekert veel, hebt last van depressieve 
gevoelens of je kunt juist helemaal niemand meer 
goed om je heen verdragen.



Dikke kans dat jij je hier wel in herkent. Dikke kans ook dat jij het eigenlijk vooral 
als een last hebt ervaren. Hoe kan het ook anders als je het gevoel hebt tekort te 
schieten, en vooral op het gebied van energie te weinig hebt. Ik wil je met dit 
werkboek gaan helpen om juist die gevoeligheid om te zetten, zodat je het in kunt 
gaan zetten als je talent, want dat is het zeker. Doordat je als mens zo ‘open’ staat 
ontvang je alle prikkels sneller en intenser. Ze komen harder binnen. Wanneer je 
dit nog niet beheerst, zie je hier vooral de nadelen van. Ik wil je leren dat het ook 
veel voordelen heeft. Je kunt snel waarnemen wat ‘goed’ voor jou of voor een 
anders is bijvoorbeeld. Maar daar komen we later op terug.



Webinar Hooggevoeligheid
Dubbelklik om het webinar te kunnen bekijken! 

http://www.youtube.com/watch?v=t4yQ1uMrhKw


Mijn visie
Ik weet dat hooggevoeligheid ook voor een aantal mensen nog een beetje als 
hocus pocus aanvoelt. Iedereen heeft toch een zekere mate van gevoeligheid? 
Toch wil ik je meenemen in mijn visie die richting het holistische gaat, maar 
waarbij ik wel veel concrete handvatten wil aanreiken en waarbij we ook down to 
earth blijven. 

Je hebt vanuit een holistische visie een persoonlijkheid die Je lichaam, emoties en 
gedachten zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar door diverse 
lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele processen.



De processen in je persoonlijkheid vinden bewust maar voor een groot gedeelte 
ook onbewust plaats; met name de psychodynamische stroming legt het accent 
op deze onbewuste processen. De processen in je persoonlijkheid bestaan vaak 
uit geconditioneerde patronen. Patronen die door jezelf zijn aangeleerd, of door 
gebeurtenissen in je omgeving, die je dus vaak zelf niet eens echt door hebt, en 
doordat ze onbewust zijn je vaak ook niet inziet dat je bepaalde dingen doet. 

Deze patronen hebben je in je leven vaak geholpen in je dagelijkse (over)leven, 
maar zijn niet altijd even handig om nog steeds bij je te hebben bestaat uit je:     
★ Lichaam  
★ Emoties  
★ Gedachten



Goede aangeleerde patronen: 
★ Vuur is gevaarlijk, dus je blijft automatisch uit de buurt
★ Je eet geen voedsel wat een vreemde kleur heeft
★ Je lacht vriendelijk wanneer iemand hallo zegt
★ Je gaat naar het toilet wanneer je moet plassen

Dit zijn allemaal dingen die je aangeleerd zijn, of die je jezelf hebt aangeleerd in 
de loop van je leven. Je hoeft hier niet meer over na te denken, deze doe je 
eigenlijk automatisch. 



Minder goede, aangeleerde patronen:
★ Je zorgen maken dat er iets gebeurd met je vrienden of familie
★ Piekeren over van alles en nog wat
★ Denken dat mensen je op een bepaalde manier aanspreken of aankijken en 

je dus niet aardig vinden
★ Gezond willen eten maar toch die zak chips opeten
★ Niet alleen kunnen zijn
★ Boos of geïrriteerd raken op je partner, kinderen of andere mensen
★ Je snel aangesproken voelen

Zo kan ik nog wel even doorgaan met het noemen van voorbeelden maar ik denk 
dat je mijn punt inmiddels wel begrijpt. Ook dit zijn allemaal dingen die je eigenlijk 
onbewust doet, en waar je niet verder over nadenkt. Toch zijn dit ook de dingen 
die je energie kosten, en waar je vaak toch iets aan wil verbeteren. 



Hoe werken de werkboeken?
Ik hou niet van teveel moeten, de mensen die mij kennen zullen dit beamen. Dus 
ik wil voor jou ook niet een teveel moeten opleggen. Dit werkboek is uit 
verschillende onderdelen opgebouwd, die allemaal bijdragen aan het opbouwen 
van jouw energie. 

Ik doe dit door verschillende onderwerpen aan te snijden die hier allemaal aan 
kunnen bijdragen. Het werkboek is erg hands on, wat dus zoveel betekent als dat 
er veel opdrachten bij zullen zitten, waarbij jouw inzet dus wel nodig is. Zoals bij 
alles, geldt ook bij dit werkboek, hoe meer tijd en aandacht je eraan kunt besteden 
hoe effectiever het zou kunnen werken voor jou. 



Ik heb expres geen tijden bij het werkboek geplaatst. Dit omdat ik graag wil dat je 
het in je eigen tempo en op je eigen tijd en manier volgt en invult. Het kan dus zijn 
dat je het werkboek in 3 weken hebt doorlopen, maar het kan ook zo zijn dat je er 
een paar maanden over doet. Ik zal blijven herhalen, doe wat voor jou goed voelt! 

Ik kan je wel aanraden tussen de verschillende hoofdstukken steeds een of 
meerdere dagen ruimte te laten. Dit zodat de oefeningen op je in kunnen werken. 
Wanneer we het te snel achter elkaar doen, zullen onze hersenen de nieuwe 
patronen en bedachte ideeën minder op kunnen nemen, waardoor het dus minder 
effectief kan werken. Weet wel dat je bij serieuze klachten altijd een arts moet 
raadplegen. Dit werkboek geeft je handvatten maar mag nooit een vervanging zijn 
voor een echte arts of dokter. 



Webinar Hooggevoeligheid
Dubbelklik om het webinar te kunnen bekijken! 

http://www.youtube.com/watch?v=NgWxo1tAeLY
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