Zelfzorg als
sleutel tot meer

veerkracht
&
vitaliteit
TEKST: Séverine Van De Voorde

In onze moderne
jungle worden wij voortdurend geconfronteerd met
kleine en grote stressoren
– tijgers – die ons fysiek of
emotioneel evenwicht in
meer of mindere mate
bedreigen.
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In deze overprikkelende wereld die constant in
verandering is, kunnen we maar beter over een stevige
portie veerkracht beschikken. Séverine Van De Voorde
is klinisch psychologe en HSP- en veerkrachtcoach. Ze
schreef een boek over hoe we in onze hedendaagse
maatschappij onze veerkracht en daarmee ons gevoel
van vitaliteit kunnen versterken. Zelfzorg is daarbij één
van de belangrijkste sleutels. In dit artikel deelt ze drie
manieren om je stresslevel laag te houden en zo beter
voor jezelf te zorgen. Onmisbaar voor HSP’s aangezien
ze meer prikkel- en dus stressgevoelig zijn.
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