Jouw kwaliteiten
en kenmerken
benader jouw sensitiviteit vanuit een gave !!!

Diepgaan verwerking

Jouw hersenen werken complexer, dwz dat situaties diepgaander verwerkt worden.
Daarbij zijn meerdere hersen gebieden betrokken.
Dat maakt je innovatiever en creatiever.

Empatisch
Je voelt je omgeving haarfijn aan. Je hebt het vermogen om andermans
gevoelens te ervaren. Dit maakt je een geliefd persoon omdat je zoveel begrijpt.
Dit gaat soms ten koste van jezelf.

Creatief en innovatief

je bent erg creativiteit in de breedste zin van het woord. Hsp zijn snelle,
creatieve en innovatieve denkers. Je kunt snel verbindingen leggen. Out of
the box denken is niets nieuws voor je.

Intuïtief

Je bezit een groot invoeligsvermogen en je intuïtie is oneindig. Je voelt zoveel
en alles tegelijkertijd. Je bent op z'n best als je vanuit je hart kunt leven. Je
bent je tijd vaak vooruit waardoor je trends kunt waarnemen. Je voorvoelt al
eerder of iets wel of niet goed gaat.

Overzicht en inzicht

Complexe systemen kun jij overzien en maak jij inzichtelijk. Jij ziet hoe alles met

elkaar verbonden is. Jouw waarnemingen zijn intens en gedetailleerd waardoor
jouw bron onuitputtelijk is

Vernieuwingskracht

Je bent niet snel tevreden met een gemiddeld resultaat. Je houdt van
intellectuele en creatieve uitdagingen.

'Als jij in beweging komt dan ontstaat de weg vanzelf'
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Authenticiteit

Jouw bewustzijnsniveau is vrij hoog en je bent authentiek, blijf daarin
geloven

Liefdevol

Je voelt je omgeving haarfijn aan en bent oprecht geinteresseerd en vol mede leven
naar je naaste. Je kunt oprecht lief hebben.

Rechtvaardig
Je kunt er niet zo goed tegen als er dingen in je omgeving gebeuren die niet
rechtvaardig zijn of mensen die vanuit een dubbele agenda handelen, jij
voelt dat.

loyaal
Als je iets aangaat waar je volledig achter staat, wat je in je hart gesloten
hebt dan ben je erg toegewijd en pro-actief. Jij zult nooit expres een ander
pijn doen. Het gevoel van de ander is vaak belangrijker dan je eigen gevoel.
Jij zorgt ervoor dat een ander zich enorm gewaardeerd voelt.

Consciëntieus

Je bent nauwkeurig, zorgvuldig en gewetensvol. dit wil niet zeggen dat je nooit
chaotisch bent, want dat kun je zeker wel zijn door de intensiteit waarmee je
hersenen dingen verwerken.

'Als jij in beweging komt dan ontstaat de weg vanzelf'
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