
HET TALENT HOOGGEVOELIGHEID! 
 
Ben je zelf hooggevoelig of heb je een hooggevoelig kind in je gezin of klas of in je omgeving? Vind je 
het vaak lastig te begrijpen wat er in zo'n kind omgaat?  
Hooggevoelige kinderen krijgen van alle kanten prikkels binnen en kunnen zich vaak moeilijk 
afsluiten voor al die prikkels. Dat uit zich in hun gedragingen. In onze huidige maatschappij past dat 
niet. We dienen ons aan te passen aan regels. 
Je zou die hooggevoeligheid echter ook kunnen zien als een talent, om je leven te vergemakkelijken 
en je horizon te verbreden. Hooggevoelige kinderen en mensen hebben dat talent in hoge mate in 
zich.  Het boek Charlotte en de magische droomsokken is het startpunt om samen met het kind 
hooggevoeligheid bespreekbaar te maken. Het boek is geschikt voor alle leeftijden en prachtig 
geillustreerd. Verder kun je als ouder of begeleider door de trainingen van Louisa Perreyn meer 
begrip krijgen voor hooggevoeligheid en leren er beter mee om te gaan. 
 
Vanaf 5 april is het boek via www.metatronuitgeverij.nlen de boekhandel verkrijgbaar. De 
trainingsdata kun je vinden op www.metatronuitgeverij.nl 
 
Achtergrond: 
Hooggevoelige kinderen krijgen van alle kanten prikkels binnen en kunnen zich vaak moeilijk 
afsluiten voor al die prikkels. Dat uit zich veelal in hun gedragingen. In onze huidige maatschappij 
past dat niet. We dienen ons immers aan te passen aan regels. 
Je zou die hooggevoeligheid echter ook kunnen zien als een talent, om je leven te vergemakkelijken 
en je horizon te verbreden. Hooggevoelige kinderen en mensen hebben dat talent in hoge mate in 
zich.Auteur Louisa Perreyn kan je helpen. Haar boek Charlotte en de magische droomsokken is het 
startpunt om samen met het kind hooggevoeligheid bespreekbaar te maken. 

Het magische kinderboek ‘Charlotte en de Magische Droomsokken’ is een heerlijk voorleesboek voor 
ouders, grootouders en begeleiders van kinderen, maar ook een betoverend boek om lekker zelf in 
weg te dromen. Het neemt je mee in de betoverende wereld van Charlotte en haar opa, twee echte 
‘gevoeligerds’ –zo noemt de auteur hooggevoelige mensen-, terwijl ze samen allerlei magische 
avonturen beleven. Afgezien het van feit dat het een fijn lees- en kijkboek is, leert het ouders en 
kinderen meer over wat gevoeligheid is, hoe je er een prachtig waardevol en handig talent van kunt 
maken en helpt het hen dit bijzondere onderwerp in het gezin beter bespreekbaar te maken. Op een 
speelse, liefdevolle, magische en bovenal aardse manier worden gevoeligerds van alle leeftijden 
uitgedaagd om belangrijke spirituele lessen te leren en om groot en klein samen te laten ‘groeien’.  

Louisa wil je laten zien wat een geweldig en magisch talent hooggevoeligheid eigenlijk is en wat een 
waanzinnige dingen je voor elkaar kunt krijgen, als je je hoofd (verstand) en je hart (gevoel) laat 
samenwerken!  
Opa en Charlotte vinden het bovendien heerlijk om grote mensen en kinderen te leren hoe ze hun 
dromen kunnen realiseren en hoeveel hulp ze hierbij van de andere kant kunnen krijgen, als ze er 
maar om durven vragen.  

Waar droom jij van en wat kom jij hier op aarde doen?  
Waar brengen de Magische Droomsokken jou naartoe? 

Noot voor redactie:  
Voor meer informatie over dit bericht en verzoeken om interviews of het bijwonen van de lancering 
kunt u contact opnemen met Metatron Uitgeverij, Petra de Haan 
(petradehaan@metatronuitgeverij.nl, 06-12736468).  
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