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Forord 

Bogen henvender sig til særligt sensitive mennesker og andre følsomme sjæle. 

Den henvender sig også til dig, der er pårørende og til dig, der møder følsomme 

mennesker som arbejdsgiver eller behandler. 

Som præst og siden som psykoterapeut har jeg i tidens løb talt med mange 

mennesker. Når jeg har talt med særligt sensitive, har jeg gang på gang erfaret, 

hvor meget hjælp de kan finde i at høre om karaktertrækket. Og når jeg har holdt 

kurser og foredrag for særligt sensitive, har jeg set, hvor meget det betyder for 

den enkelte at lytte til andre sensitive og dele oplevelser og erfaringer.  

 Jeg har derfor valgt at give god plads i bogen til udtalelser fra kursister og 

klienter, der fortæller, hvordan de oplever at være særligt sensitiv i dagens 

Danmark. De, der udtaler sig i bogen, er alle særligt sensitive, men også andre 

følsomme mennesker vil kunne genkende sig selv i nogle af eksemplerne.  

 

Ofte har jeg set mennesker finde fred med deres følsomhed, rette ryggen og få 

større mod til at være sig selv. Det er mit håb, at denne bog kan inspirere 

yderligere i den retning. 

 

Det første kapitel beskriver det særligt sensitive karaktertræk. Mennesker er 

meget forskellige og det er særligt sensitive også. Du vil sandsynligvis kunne 

genkende dig i dele af det, mens andet vil forekomme dig fremmed. Hvis du er en 

følsom sjæl, som kun genkender dig selv i enkelte at trækkene, vil du alligevel 

kunne have glæde af at følge nogle af bogens anvisninger. 

 

De enkelte kapitler kan læses uafhængigt af hinanden. Hvis du finder nogle af 

bogens kapitler enten for teoretiske eller for lette, kan du bare springe dem over. 

 

Sidst i bogen kan du teste din egen sensitivitet i en nyudviklet dansk test. Du kan 

desuden finde en idéliste med forslag til sysler, som giver dig glæde og velvære, 

hvis du er en følsom natur. Listen rummer både forslag til, hvordan du kan 

inspirere eller udfordre dig selv, når du har energi – og forslag til aktiviteter, som 

også vil gøre dig godt, når du er overstimuleret. 

 

Ilse Sand 



Indledning 

At være følsom eller særligt sensitiv er både en begrænsning og en gave. I 

mange år havde jeg mest øje for begrænsningen. Jeg var klar over, at jeg i nogle 

sammenhænge kunne holde til mindre end de fleste andre. Før jeg læste om det 

særligt sensitive karaktertræk, betragtede jeg mig selv som indadvendt.  

 Når jeg holdt kurser på Folkeuniversitetet og i andre sammenhænge fortalte jeg 

kursisterne, at jeg havde brug for i pausen at vende min opmærksomhed indad og 

hvile mig. Det blev mødt med stor respekt. Og der var altid kursister, der 

efterfølgende kom og fortalte, at sådan havde de det også, og at det var dejligt at 

høre mig sige det helt åbent. 

 Samtidig med denne begrænsning har jeg en rigdom på andre områder. Mit 

indre er yderst produktivt. Jeg har aldrig oplevet at mangle inspiration eller idéer til 

et kursus. Dette er baggrunden for, at jeg har kunnet trække interesserede 

deltagere til mine kurser og foredrag år efter år.  

 

Mange sensitive mennesker har lavt selvværd. Vi bærer præg af, at vi lever i en 

kultur, hvor helt andre former for adfærd er i langt højere kurs. Nogle særligt 

sensitive fortæller, at de hele livet har kæmpet for at være lige så »friske«, som 

andre forventer og først når de går på pension endelig oplever at det er 

acceptabelt at være langsom og vegetativ. 

 Du kender sikkert til at få at vide, at du bare skal lade være med at bekymre dig, 

se at blive lidt mere hærdet og få lært at kunne lide det samme som de fleste 

andre. Det kan være svært at elske sig selv som sensitiv, når man ofte er blevet 

opfordret til at være anderledes. Måske har du forsøgt at lave dig selv om for at 

leve op til andres forventninger. I så fald har du brug for at lære at værdsætte dig 

selv, som du er. Et skridt i den retning er, at du begynder at måle dig selv på 

kvaliteten og ikke på kvantiteten. Du når muligvis ikke så meget som de fleste 

andre. Men kvaliteten af det, du gør, er sandsynligvis høj. Det, du taber i bredden, 

kan du vinde i dybden. 

 

I mange år sammenlignede jeg mig med andre og oplevede, at jeg ikke slog til og 

var flov. Jeg har måttet arbejde med mig selv for at flytte mit fokus væk fra det, jeg 

ikke kan, og hen på mine ressourcer. 

 Måske kender du også til at blive optaget af det, du ikke kan. Det er nemlig det, 

der ofte er mest synligt. Du kan måske ikke være »på« så lang tid ad gangen. Det 



lægger du selv mærke til, og det gør andre undertiden også: »Skal du allerede 

hjem?«. Og så glemmer du måske at glæde dig over, at du i den forholdsvis korte 

tid, du var der, formåede at skabe så gode kontakter, at det sagtens kan måle sig 

med, hvad en mere robust person kan nå på en hel nat. 

 Jeg håber, at denne bog kan hjælpe særligt sensitive og andre følsomme sjæle 

til at få mere fokus på det, vi har og det, vi kan. 

 

Citat af C.G. Jung: 

»Denne større følsomhed er oftest en berigelse af personligheden …. Kun i 

vanskelige og uvante situationer kan fordelen vende sig til en ofte meget stor 

ulempe, hvor den rolige besindelse bliver forstyrret af følelser, som er ude af 

proportioner. Intet ville være mere forkert end at opfatte denne større 

følsomhed som en i sig selv sygelig komponent i personligheden. Hvis det var 

sådan, det var, måtte man betragte sandsynligvis ca. en fjerdedel af 

menneskeheden som patologiske tilfælde. « 

(C.G. Jung 1955 (min oversættelse)) 

  



KAPITEL 1  

Det særligt sensitive karaktertræk 

To forskellige typer inden for samme art 

Omkring hver femte er særligt sensitiv. Det gælder ikke kun mennesker. 

Højerestående dyrearter kan også mønstre to typer. Den særligt sensitive type og 

en mere robust, som i højere grad tager chancer og er fremme i skoene. 

 Ud over, at vi inden for samme art er opdelt i to forskellige køn, findes der altså 

også to forskellige typer. Det kan virke, som om forskellen mellem disse to typer er 

større end forskellen mellem kønnene.  

Det særligt sensitive karaktertræk er ikke en nyopdagelse. Det har bare heddet 

noget andet. F.eks. har det heddet indadvendt. Den amerikanske psykolog og 

forsker Elaine Aron, som har introduceret og beskrevet begrebet »særligt sensitive 

mennesker«, fortæller, at hun selv troede, at indadvendt og særligt sensitiv var det 

samme, indtil hun opdagede at 30 % af de særligt sensitive er socialt udadvendte.  

 Karaktertrækket har også gået under benævnelser som: hæmmet, ængstelig 

eller genert. Betegnelser, der beskriver fremtrædelsesformer, karaktertrækket kan 

have i uvante omgivelser, hvis den sensitive ikke har tilstrækkelig støtte og 

opbakning. Alle overser de, at nok får vi flere problemer under belastende forhold, 

vi er faktisk også i stand til at blive lykkeligere end andre, når omgivelserne er 

fredelige.  

 At vi både kan blive mere ulykkelige og samtidig også i gode omgivelser trives 

bedre end andre understøttes af forskningen: En undersøgelse viste, at børn, som 

reagerede mere* end andre i udfordrende situationer (= sensitive børn) var mere 

syge og kom ud for flere ulykker, hvis de var i stressende omgivelser. Men hvis de 

samme børn var i normale omgivelser, var de mindre syge og havde færre uheld 

end andre. (Boyce et al. 1995) 

*målt på hjerterytme og immunreaktion 

Vi tager flere indtryk ind og tænker mere over dem 

Særligt sensitive har et fintmærkende nervesystem. Vi registrerer flere nuancer og 

tager i det hele taget indtrykkene dybere ind. Vi har en god fantasi og en levende 

forestillingsevne, som gør, at de indtryk, der kommer udefra kan sætte gang i en 



mangfoldighed af tanker og forestillinger. Vores »harddisk« bliver på den måde 

hurtigere fyldt op, og vi føler os overstimulerede. 

 Min egen oplevelse er, at når jeg er ved at have fået for mange indtryk, føles 

det som om, der ikke er plads i mit hoved til flere informationer. Hvis jeg er 

sammen med fremmede, kan det tidspunkt godt indtræffe allerede efter en halv 

eller en hel time. Jeg kan godt tage mig sammen og fortsat høre efter og endda 

lade som om, jeg stadig synes, det er hyggeligt. Men så bruger jeg rigtig mange 

kræfter på det og vil efterfølgende være træt. 

 Ingen mennesker bryder sig om at være overstimulerede. Hvis du er følsom, vil 

du hurtigere nå til din grænse for, hvor meget stimulering du finder behagelig end 

andre. Du vil derfor få brug for at trække dig tilbage, når der sker meget omkring 

dig. 

 Måske kender du til, som Erik i nedenstående eksempel, at forsøge at skaffe 

dig de nødvendige pauser i smug, fordi du frygter, at andre vil opleve dig som 

pylret, overfølsom, snobbet eller uselskabelig: 

»Når jeg er til rund fødselsdag i familien, går jeg ofte ud på toilettet, hvor jeg 

står og ser mig selv lidt i spejlet og masserer mine hænder med sæbe. Når 

der er flere, der har taget i døren, kan jeg ikke få mig til at optage toilettet 

længere, så jeg når aldrig at blive helt mæt af de få øjeblikkes fred og ro. 

Engang forsøgte jeg at gemme mig bag en avis. Jeg satte mig hen i et 

hjørne og holdt avisen op foran mit ansigt. Bag avisen sad jeg med lukkede 

øjne og forsøgte at finde hvile i mig selv. Min onkel, som elsker at lave sjov, 

listede sig hen, og pludselig rev han avisen ud af hænderne på mig og råbte: 

»Nå, her sidder du nok og gemmer dig« og alle grinede. For mig var det dybt 

ubehageligt.« Erik 48 år 


