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1 Uw Kind Hoogsensitief?
Help het rust vinden. Download nu het e-boek vol praktische tips #onki.com

2 Persoonlijkheidstest - Doe hier de online test
Doe de Oxford Capacity Analysis online en krijg een volledige analyse. (Gratis!) oca.scientology-kerk.nl/test

3 Verliefd: Leer verleiden
Te verlegen om iets te zeggen? Ontdek de 6 tips van het verleiden. versiercursus.com

4 Een zonnige winter
Boek jouw all inclusive vakantie vanaf €349 p.p. en parkeer voor €1 op Schiphol. sunweb.nl

5 Hoogsensitief? Burn-out? - Holistisch psycholoog Leiden
Begeleiding voor HSP via inzichtgevende gesprekken en praktische tools. asterisa.nl/hsp

5 voordelen van hooggevoeligheid
& LOVE & LIFE (/LOVE-LIFE)

NIEUW

(/Health/gezondeten-na-festivaltegen-kater)

Hooggevoelig en ervaar je vooral nadelen? Helemaal nergens voor nodig, hooggevoeligheid kan namelijk
absoluut een kracht zijn!
Allereerst: wat is hooggevoeligheid eigenlijk precies? Als hooggevoelig persoon neem je meer en gedetailleerder
waar dan anderen. Je ervaart de werkelijkheid intenser en prikkels komen meer binnen. Nu kan dat voor lastige
situaties zorgen, maar zo gevoelig zijn kan het leven ook mooier maken. Wat volgens HSP-specialist Irene van
Baalen, van SaHa Communicatie, de voordelen zijn van hooggevoeligheid? Komen ze.
Ben je niet hoogsensitief? Dit zijn dingen waarvan hoogsensitieve personen willen dat je ze weet
(http://www.womenshealthmag.nl/Love-Life/Hooggevoelige-mensen-hsp-eigenschappen-hoogsensitief)
(http://www.womenshealthmag.nl/Love-Life/Hooggevoelige-mensen-hsp-eigenschappen-hoogsensitief)

1. Je voelt sneller emoties aan
http://www.womenshealthmag.nl/Love-Life/hsp-hooggevoelig-voordelen
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Zo zorg je ervoor dat
je weer op het
gezonde pad komt na
een festival
(/Health/gezondeten-na-festivaltegen-kater)
Op deze 12 toffe
plekken kun je
werken aan de fitste
versie van jezelf
(/LoveLife/fitadressenhealthy-hotspotslocaties-gezondheidfit-sportscholenrestaurant)
Stel jezelf deze twee
simpele vragen om
veerkrachtiger te
worden (/Love-
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Al voor je vriend/vriendin iets heeft gezegd, weet jij al welke emoties hij/zij voelt of dat er iets aan de hand is. Je
kunt dus snel steun bieden of anticiperen op zijn/haar gevoelens. En je weet ook precies op welke momenten je je
baas beter met rust kunt laten.

(/Love-Life/Tweevragenveerkrachtigerworden)

2. Je kunt je beter inleven
Jouw inlevingsvermogen is hartstikke groot waardoor je veel begrip kunt tonen voor iemands situatie en rekening
kunt houden met de gevoelens van anderen. You make a really good friend.

3. Je maakt een diepere verbinding

(/Style/Zien!-DegloednieuwePUMA-DoYoucollectie)

Koetjes en kalfjes, daar ben je niet zo van. Als HSP’er ben je vaak dol op diepere gesprekken met betekenis en wil
je iemand écht leren kennen.
>> Waarom kwetsbaar opstellen in een relatie zo belangrijk is (http://www.womenshealthmag.nl/LoveLife/kwetsbaar-opstellen-relatie-perfectie-tips-expert)

(http://www.womenshealthmag.nl/Love-Life/kwetsbaar-opstellen-relatie-perfectie-tips-expert)
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weinig vezels
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4. Je bent niet snel verrast door een gebeurtenis
Doordat je snel emoties aanvoelt, je je goed kunt inleven en snel doorhebt wat de stemming is (door die mooie
voelsprieten van je), ben je zelden verrast door een gebeurtenis. Omdat je zo gevoelig bent en alles dieper
verwerkt, ben je met een hoop dingen bezig in je hoofd. Je hebt allerlei scenario’s al voor je gezien, zie je dingen
sneller aankomen dan anderen.

5. Je bent een perfecte leidinggevende of HR-manager
Je weet, doordat je dat zo goed aanvoelt, precies wie er in welke positie het best tot z’n recht komt. Je voelt ook
snel aan wie er minder lekker in z’n vel zit. In grote organisaties kan dat een enorme kracht zijn.
>> Een beslissing nemen: hoe doe je dat? (http://www.womenshealthmag.nl/Love-Life/keuzes-makenbeslisingen-tips)
(http://www.womenshealthmag.nl/Love-Life/keuzes-maken-beslisingen-tips)

Volg je Women's Health al op Facebook (https://www.facebook.com/WomensHealthNL) en Instagram
(https://www.instagram.com/womenshealthnl/)?
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