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5 Tips voor HSP – Hoe ‘Overleef’ Ik Deze Feest Maand 

TIP 1:  MAAK EEN PLANNING 

Pak je agenda en maak bewust keuzes. Plan wanneer je wat gaat doen.  
 
Plan een ochtend vrij en haal dan de benodigde boodschappen. Vroeg in de ochtend zijn er minder mensen 
in een supermarkt of in de winkelstraat dan aan het eind van de middag of op een zaterdag. Dit bespaart 
energie en zorgt voor minder prikkels. 
 
Heb je een hoogsensitief kind, regel dan een oppas of een speelafspraak zodat je hem / haar niet hoeft mee 
te nemen naar een supermarkt of winkel. Het bespaart je kind extra prikkels en jou daardoor tijd, emotie 
en energie. 
 

TIP 2: DURF NEE TE ZEGGEN 

HSP willen graag het iedereen naar de zin maken. Het zou maar zo kunnen zijn dat je geen ‘Nee’ durft te 
zeggen. (Over)werk, etentje met de familie, kerstdag met schoonfamilie, naar opa en oma, avond met 
vrienden, koffiedrinken bij de buren etc. etc. Op zich kunnen dit hele gezellige momenten zijn, maar te veel 
afspraken kost een HSP energie. Het zorgt ervoor dat je moe wordt, geen zin en puf meer hebt. Je ‘verliest’ 
jezelf tijdens deze momenten, waardoor je niet meer luistert of ‘aanwezig’ bent. Stel jezelf eens de vraag: 
Wat geef ik dan nog aan die ander? 
  
Kijk eens bewust naar je afspraken en durf Nee te zeggen. Alle afspraken hoeven niet persé rond de drukke 
feestdagen gepland te worden. Een week of een maand later behoort ook tot de mogelijkheden. Je hebt 
meer aandacht voor de ander bij een één op één afspraak dan in een groot gezelschap. 
 
NEE zeggen tegen de ander = JA zeggen tegen jezelf. 
 

TIP 3: BESCHERMING 

Bescherm jezelf door een kristallen bol, een ruimte pak, een cape, een trein of wat er maar bij jou past, te 
visualiseren. Stap in gedachten in de kristallen bol en sluit hem weer. Je merkt alles op wat je ziet en hoort, 
maar komt jouw ‘ruimte’ niet binnen. Omgeef de kristallen bol met witgouden licht.  
 
Vind je visualiseren lastig, gebruik dan een aura – room spray voor HSP Protection. De etherische oliën zijn 
afgestemd op HSP en werkt als een paraplu om, tijdelijk, de energetische informatie buiten te houden. 
‘Even offline zijn.’ 
Uiteraard kun je ook kristallen gebruiken zoals Amethist, Chrysocolla, Rozenkwarts of zwarte Toermalijn. 
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TIP 4: ONTLADEN EN OPLADEN  

Overprikkeling kun je niet tegen gaan tijdens de feestdagen. Een HSP heeft inmiddels geen ‘uit’ knopje. 
Zolang je er maar bewust van bent dat je met regelmaat moet ontladen van prikkels, emoties en energie 
van anderen.  
 
Neem een moment voor jezelf door na het borrelen en voor het kerstdiner even een wandeling te gaan 
maken. Leun eens tegen een boom aan, doe je ogen dicht en haal een paar keer diep adem. De natuur is er 
om te helpen. 
 
Sport je graag, plan dan ook die momenten in. Wellicht ontlaad jij je op deze wijze beter.  
 
Kom je ’s avonds moe thuis van een drukke dag, ga niet gelijk naar bed. De kans is groot dat je nog lang 
wakker ligt van alle prikkels en energie. Neem de tijd. Pak een boek, drink een kop thee en neem een 
douche voordat je gaat slapen. Het water zal een groot deel van de prikkels natuurlijk laten afvloeien en 
door het doucheputje laten verdwijnen. 

 
TIP 5: PLAN BEWUST RUST MOMENTEN IN 
 
Heb je afspraken, waar je van tevoren al van weet dat die jou energie gaan kosten, plan dan ook een 
moment voor jezelf in. Zet een streep in je agenda en creëer een rust moment. 
 
Ga even slapen, maak een bos wandeling, lees een boek, ga hardlopen, netflixen, schilderen, tekenen of 
neem een heerlijk bad. Iedere HSP is uniek en heeft een eigen wijze om tot rust te komen. 

Zorg goed voor jezelf! 
HSP zijn gevoelig voor eten, drinken, te weinig slapen, te weinig rust, prikkels etc. etc. Zorg dus goed voor 
jezelf, dan kun je meer voor anderen betekenen. En dat laatste doen wij graag als HSP! 

 
Ik wens je een mooie, bewuste feest maand toe. 

 
Warme groet, 
  
 
 
Esther Bohte-de Wilde 
Voelsprietje 
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