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Kleur de dag positiever in
met mindfulness
Mindfulness biedt de mogelijkheid meer balans in het
leven te vinden. Of zoals mindfulnesstrainer Ella Lemmens
het verwoordt: “Mindfulness neemt problemen niet weg,
maar zorgt er voor dat je er beter mee kunt omgaan.”
Voor cliënten van Radar bestaat sinds kort de mogelijkheid
om mindfulnesstrainingen op maat te volgen.
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