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Jeg håber på at denne lille E. Bog kan inspirere og guide dig på vej. Til enten at forstå dig selv, 

pårørende, eller en kollega, som muligvis kan være særligt sensitiv. 

Alle er født sensitive på hver deres unikke måde.  

At være særligt sensitiv er et medfødt karaktertræk.  

Generelt kan man sige om dem: at de sanser dybere.   

*Det er en biologisk forskel i nervesystemet, som gør dem 

*mere modtagelige, fintfølende.  

*De påvirkes lettere for ydre og indre indtryk, stemninger, og stimuli.  

  Det er ikke nogle diagnose.  

 Jeg er inspireret af  psykolog Elaine Arons forskning. 

Hun skønner at ca. 20 procent af befolkningen er særlig sensitive. Også kaldet ( high sensitive 

persons ). Mens resterende 80 % er sensitive.  

Vi skal kigge på tre fordele, ulemper og fordomme som man let kan støde ind i når man er det. 

Tre fordele ved at være særligt sensitiv– hvad vil det sige ? 

1) En af de mange fordele ved at være sansestærk særligt sensitiv voksen er, at de har høj 

empati og indlevelsesevne.  

Når de går ind ind i nye oplevelser -det være sig, at høre musik, se kunst, gå en tur i naturen – Så 

oplever de tingene dybere.   
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De er meget tænksomme.  Har et rigt indre univers. Og trives fint med dette.   

De er gode til at lytte.  

De er ansvars- og samvittighedsfulde. Følsomme og  værdiorienterede mennesker. Som har en høj 

moral, retfærdighedssans.  

Og så er de gode til, at fornemme stemninger i rummene de træder ind i. Samt i at aflæse andre 

menneskers sindstemninger og humør.  

De sanser stærkere.  

Følelsesmæssigt rammes de tungere. Og berøres mere af andre menneskers historier. Ret hurtigt  

fornemmer de andre menneskers behov. Og mærker let andre folks glæde, og bliver påvirket af 

dette. De lader sig let begejstre, og reflekterer over det de oplever. De sanser stærkere end 

gennemsnittet. 

INTUITION 

2) En anden fordel ved at være særligt sensitiv er, at de ofte har en skarp intuition 

 

                               

                                    

                         Gaven ved at have en god intuition                    

De har en skarp intuition. Og er gode til at sanse stemninger. Har sans for detaljer, et analytisk 

sind. Og de har ofte en spirituel og filosofisk tilgang til livet. 
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” Intuition er sjælens hvisken imellem to tanker ”citat af ukendt forfatter  

 

Intuitivt opfanger de stemninger, følelser og uudtalte behov hos andre mennesker – ofte før 

andre. Det være sig i deres familie, på arbejdspladsen og i selskaber. Men også på det faglige og 

kreative plan. 

Når de træder ind i et rum, har de blik for fine nuancer og æstetik. som før nævnt sansestærke. 

Alt hvad du kan gøre for, at stille skarpere ind på din intuition er:  

 Vil jeg nævne, Brug  den -  Din mavefornemmelse –. Anvend den. Når du pludselig får en tanke om 

at ringe til din ven/inde/ partner. Så gør det. 

Vær villig, nærværende, tillidsfuld i at høre efter den -. Lytte til sjælens hvisken i mellem to tanker, 

som er en pludselig opstået indskydelse.  

Og turde fornemme stole og handle på din intuition. 

KREATIVITET 

3) Den tredje fordel er at de er kreative mennesker 

 Mærk glæden ved at være kreativ       

Særligt sensitive mennesker har en rig fantasi. Når de enten læser eller får en ide har de nemt ved 

at danne billederne for sig inde i hovedet. De er kreative og kan godt lide at skabe. Enten inden for 

musik, kunst, poesi, fotografere, design, indretning  Eller det hele på en gang. De kan godt lide, at 

sysle gå i dybden. De er detaljeorienterede, og tænksomme mennesker. 

Mærk glæden i at skabe. 

Genkender du dig i det ?  Vil jeg sige til dig 

At være kreativ er en god egenskab at have.  Skab ud fra dit interesseområde. 

I fremtiden er der brug for folk som har høje empatiske evner, og kreative evner.  
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Som særligt sensitiv er man så introvert ? 

 INTROVERT  VS. EKSTROVERT  

Nogle er introverte, og andre er ekstroverte og nyhedssøgende. Sidstnævnte er udadvendte, og vil 

have alle nyheder med. Hvor imod de introverte lever et mere indadvendt liv, og trives fint med 

dette.  

Begge parter modtager ekstra mange sanseindtryk og stimuli, som dagligt skal fordøjes. 

 Det skønnes at ca. 70 % er introverte, og 30 %  ekstroverte er nyhedssøgende mennesker.  

   

                                                                               

 

 En af ulemperne ved at være særligt sensitiv. 

Ofte vil de for mange ting på en gang - navnlig, hvis de er ekstroverte. Så vil de på en og samme tid 

gerne deltage i så meget som muligt. 

 Det kan til tider være svært for dem at samle de kreative æstetiske processer sammen, og 

gennemføre den ide, som de har sat sig for at føre ud i livet. Både fordi de som tidligere nævnt har 

et rigt indre univers, og er iderig.  Og fordi de tager alle stemninger udefra, og ind til sig. 

Samtidig med, at de også trives godt med at være inde i deres eget indre tænksomme univers. 

 Det kan gå hen og blive en udfordring for dem, og samle deres ide til et projekt, eller andre kan 

have svært med at følge med i deres  ideer. Hvis ikke ideerne  bliver ført ud i livet.  

 

Kun med handling sker der forvandling 

Genkender du det i dig selv i det ? 
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Vil jeg anbefale dig, at begynde med en ting af gangen, og fordybe dig i det.  Og handle på det.  

 

                                  

                            

 

 

                      Tre fordomme ved at være særlig sensitiv  

 

Fordom  Nr. 1 ”SÆRLIGE HENSYN ” 

En fordom er, at de er ” særlige ” og  skal tages hensyn til 

I et ofte hurtigt kørende samfund mangler der ind i mellem plads og tid til fordybelse og nærvær i 

samtalen mellem os mennesker.  

For dem som er særligt sensitive Kan det godt opleves overfladisk. Og ensomt. Fordi de gerne 

vil tale mere i dybden, og der ikke er tid til det. De kan godt lide at  give andre mennesker plads og 

tid til at høre om, hvad de andre mennesker har på hjertet.  ”Hvorfor har de så ikke tid til at spørge 

til mig ? ” kan de tænke. 

 

De interesserer sig  for sine medmennesker deres velbefindenhed, og om de har det godt.  

De bryder sig ikke om overfladiskhed, og ønsker ikke at være nogle særlige der skal tages hensyn 

til. 
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FORDOM NR. 2  ”DU ER NÆRTAGENDE ” 

 

En anden fordom de let kan støde ind i er ” Du er nærtagende ”. Hvad andre ”måske” ikke ved er, 

at de har et nervesystem som er mere fintfølende end andre.  

 

En norsk psykolog Trond Edward har sagt følgende om særlig sensitive mennesker: 

 ” De reagerer tre- fem gange stærkere på andre folks humør, stemmeføring og kropssprog” ( 2 )  

De er bestemt ikke nærtagende, men følsomme og tænksomme mennesker. Nogle af dem er 

tillige med meget følsomme overfor lyd – lys – lugt.  Deres nervesystem er mere fintfølende end 

de resterende 80 % som er sensitive  ( 3 ) 

 

FORDOM 3 ”DU ER SÅ SART OG BEKYMRE DIG FOR MEGET ” ? 

Ofte får de at vide at de er sarte, og overfortolker signaler fra andre mennesker, og bekymre sig 

for meget. 

De har ofte et velfungerende liv. Pligtopfyldende og ansvarsfulde, som de er. Passer dagligt deres 

arbejde. Og er bestemt på ingen måde nærtagende.  Vi ved nu at de reagerer tre til fem gange 

stærkere på andre folks humør, stemmeføring og kropsprog. At de er gode til at fornemme 

stemninger og tænker dybere over tingene. 

Tænker meget over tingene 

 De får  ofte at vide, at de tænker for meget over tingene.  ”Se nu og komme videre 

– eller over det”.  Syntes de ofte og høre eller fornemme fra andre.  Men det er en del 

af deres karaktertræk.  

Ulempen kan derved være at de let bliver overvældet, overstimuleret, stressede og udmattede.   

Når man forestiller sig , hvor meget de er (på ) dagligt,  og skal fordøje så mange indtryk, hvis man 

ikke er sig bevidst om dette kan man hurtigt blive for overvældet af for mange indtryk.   
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STRESS OG UDMATTELSE 

Der er ikke noget at sige til, at de hurtig kan føle sig stresset eller udmattet. Hvis de tager alt ind, 

og ikke holder små pauser, eller passer på sig selv. Kan de let nå til et lukningspunkt, som minder 

en smule om et angstanfald. *Bemærk at personen ikke nødvendigvis har alle karaktertrækkene 

på en gang. Og at være særligt sensitiv har intet med angst og gøre.  

 En god ide er at tage små minipauser i løbet af dagen. Eller et hvil. Deres sanseapparat er som 

tidligere nævnt stærkere. Og  at være særligt sensitiv er et medfødt karaktertræk. Det til sammen 

eller bare et af trækkene kan gøre at de hurtig bliver drænet af energi. 

 Det kan være svært for dem at indgå i sociale selskaber.   

For andre kan det være svært for dem, at opholde sig i storcentre, fyldte busser, toge ol. Eller de 

kan have det svært med alle de førnævnte oplevelser på en og samme tid, hvis ikke de passer på 

sig selv.  Elaine Aron som er pioner inden for området særligt sensitive karakter træk siger : 

”80 procent af sansestimuli kommer ind gennem øjnene derfor giver det bare at hvile med lukkede 

øjne  en ganske god pause ”i løbet af dagen. 

De må finde balancen i mellem indre ro, og ydre oplevelser, så at de ikke stresser sig selv.   

 En anden ulempe er, at fordi de er så pligtopfyldende, vil de gerne gøre alle mennesker tilfredse . 

Men, de kan være udfordret , som følge af, at de er særlig sensitive.  

 

                                                         

De rammes tungere og dybere af andre menneskers historier. Det er godt, hvis det er positive 

historier. Men de negative historier, som dårlige nyheder på tv, ja, så er det mindre godt. Der kan 

gå dage, førend de er kommet igennem det. Og har fordøjet det.   
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En anden ulempe : Er at de også kan blive ramt af følelsessmitte. Fordi de er så empatiske, kan de 

overtage andre menneskers dårlige humør. –endda tage ansvar og skyld på sig, som intet reelt har 

med dem og gøre. De gør det fordi de er så samvittigheds og ansvarsfulde. Og har høj empati samt 

indlevelsesevne. 

De kan også – som tidligere nævnt tænke for meget over tingene. Så at de kører i en negativ 

tankespiral. Hvis de er ramt af disse udfordringer  

Som tidligere nævnt, så er en af  udfordringerne , at de så gerne vil have, at alle holder af dem. De 

kan nemt blive stresset fordi, de gerne vil gøre det så godt de overhovedet kan. De skal dog bare 

finde balancen, og sige til NEJ, timere overarbejde på arbejdspladsen. Din partner, venner, børn. 

Nej, til de opgaver som føles forkerte, og JA, til det der føles rigtigt og gøre.                                

                                  Et nej til andre er et ja, til dig selv. 

 

                          

 

 

 

 

8 

 

 



Man kan være i en udsat position for stress. Fordi de giver så meget ud af sig selv, og tager alting 

så dybt ind.  

HVORDAN KAN DE BEDST BESKYTTE SIG SELV  IMOD STRESS OG UDMATTELSE   

De må derfor finde balancen i mellem de to modpoler :  

 At være hjemme og ude og opleve  

 At være hjælpsomme, men også at sætte tydelige personlige grænser.  

Hvis du genkender dig selv i det du har læst kan du gøre følgende:   

Sæt sunde grænser for dig selv. 

1) Skab oaser af minipauser for dig selv hver dag 

2)  Lav dagligt små bevidste vejrtrækningsøvelser  

       3)   Lære dig at sige nej til mere ansvar 

      4)  At finde balancen i mellem at være i din indre tænksomme verden, og ageren i din ydre  

           verden.                              

      5). At lytte til dine behov,  anerkende  dem og give udtryk for dem  

      6).  Vær kreativ  

       7). Gå en tur i naturen  

De, som er sensitive, har et finmasket nervessystem, imens de særligt sensitives 

nervesystem er mere grovmasket.  

Alle mennesker er sensitive i større eller mindre grad. Eftersom det er individuelt fra person til 

person. Det er vigtigt for mig at understrege at for at være særligt sensitiv behøver man ikke at 

have alle karaktertrækkene på en gang.  

 Det er vigtigt, at vi anerkender det, at være særlig sensitiv, som et medfødt karaktertræk. 

 

Som jeg indledningsvis skrev, så er alle født sensitive. Hos nogle mennesker er det træk stærkere 

end hos andre.Det er ingen diagnose. Og man kan både være introvert og ekstrovert – 

nyhedssøgende som særligt sensitiv .  
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Nogle ligefrem hævder, at der ikke er noget der hedder særligt sensitive mennesker (HSP,er).Jeg 

tror på ,at  de findes,  ellers er der ikke så mange,  som føler sig berørt , kan genkende sig selv i 

det, og har taget betegnelsen til sig, som de har gjort.  

 Jeg synes det er vigtigt, at vi får talt om det, så dem der er særligt sensitive får deres stemme frem 

i lyset . 

Er du særligt sensitiv ? 

Fordelene ved at være særligt sensitiv er, at du via relationer,  kunst musik, eller andre æstetiske 

oplevelser, oplever på en meget sansestærk dyb og intens måde, som andre sensitive sjældent 

gør.  Du er kreativ, intuitiv. 

 

                                 

 

Du kan anvende din intuition. Når du skal træffe sunde valg. Svære beslutninger. Så husk altid, at 

du har svaret inde i dig, hvad der er det vigtige og rigtige, at gøre for dig, i den givende situation, 

som Du står i. Lyt til din intuition, behov, sæt sunde grænser.  Og tag dig gerne daglig et hvil.  

Du er et empatisk, ansvarsfuld, og  værdiorienteret menneske med høj retfærdighedssans.  

Selvaccept er nøglen til et godt liv som særligt sensitiv. 

Mærk glæden ved at være det .  

Sluttelig vil jeg sige at du skal elske  og acceptere dit karaktertræk. 

 Der er kun en dig. Vær stolt af dig selv. 
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Jeg hedder Tanja Tifre, og er uddannet coach i en psykoterapeutisk bred retning, pædagog, og 

foredragsholder til Nøglen til et godt liv – som særligt sensitiv.   

 Samtaleterapeut 1-1 sessioner  for særligt sensitive mennesker og  pårørende. Jeg holder 

Workshops i nøglen til et godt liv – som særligt sensitiv. Og samtalegrupper. 

Jeg blogger på facebook Tanja Tifre Coaching, og på min hjemmeside. Jeg beskæftiger mig med  

personlig udvikling, bedre livskvalitet,  coaching ,samtaleterapi. Foredrag og workshop. 

www.tanjatifre.dk 

 

                             

* I teksten skelner jeg i mellem at være sensitiv og særlig sensitiv 

*(2015 ) citat fra Bogen om at være særligt sensitiv - vejen  fra sårbarhed til ressource af Trond 

Edward Haukedal. 

* jeg har i E bogen ikke angivet alle karaktertrækkene for særligt sensitive  

* Særligt sensitive lider ikke specifikt af angst. Hvis du lider af angst vil jeg anbefale dig at søge              

lægefaglig hjælp. 

* (9 udgave 2015 ) citat  fra bogen Elaine N Arons ”Særligt sensitive mennesker ”. 
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