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Varmt välkommen!
I den här guiden delar jag med mig av fem saker jag önskar alla högkänsliga visste,
fem saker jag önskar att alla högkänsliga skulle ta till sig, fem saker jag önskar alla
högkänsliga skulle utforska mer.

Jag vet att dessa fem saker tillsammans skapar:
♡ mer lätthet i livet
♡ mer energi och ork
♡ ökad känsla av frihet
 
Jag vet, för att jag, och många med mig, som har tagit till oss det du är i begrepp att
läsa, som har utforskat mer av det du är i begrepp att läsa om, har upplevt precis
just det:

♡ mer lätthet i livet
♡ mer energi och ork
♡ ökad känsla av frihet

Jag önskar det för dig med!

Jag vet att många högkänsliga personer tyvärr har sett eller ser på sin mer sensitiva
sida som något som är fel och som man vill få bort. Det vill jag ändra på! 

Jag hoppas att du ska kunna se på din högkänsliga sida med en omtanke och
värme, att det är en del av dig som kan vara en fantastisk styrka och en gåva till din
omgivning – om du väljer att använda dig av den.



Du är fantastisk
Du är okej precis som du är!

Du är okej
Först vill jag att du verkligen ska ta med dig det där lilla ordet; okej. 

Du är okej precis som du är. 
 

Tvekar du så vill jag att du verkligen ska veta att det inte är och har aldrig varit något
fel på dig, även om du kanske har känt dig fel många gånger, även om du har fått

höra att du inte ska tänka eller känna så mycket. 
 

Det har aldrig varit något fel på dig. Du är okej för den du är.
 



källa: Den högkänsliga människan av Elaine Aaron

Vi uppfattar det
subtila, de små

sakerna som
andra ibland

missar.

Vi har en högre
emotionell

mottaglighet, reagerar
starkare på positiva

och negativa
upplevelser samt har

en högre empatisk
förmåga.

Vi blir lätt
överstimulerade

Vi bearbetar
information på

ett djupare sätt .
Vi sorterar in allt
vi tar emot i fler

fack än icke-
högkänsliga.

Lite om begreppet högkänslighet
Högkänslighet är ett personlighetsdrag som 15-20% av jordens befolkning har,

jämnt för delat mellan män och kvinnor. Elaine Aaron som forskat länge i
ämnet sammanfattar högkänslighet (HSP) genom fyra kännetecken där vi

fungerar annorlunda än icke högkänsliga. 
 

Med detta sagt, så följer nu de fem saker jag tycker att alla högkänsliga bör
veta. Fem så värdefulla saker som har hjälpt mig och många andra så mycket.

Läs och ta till dig det som du känner känns bra för dig. 



Vi högkänsliga personer anpassar oss lätt. Kanske har det att göra med att vi
känner av och känner in situationer och vad andra personer sänder ut, och utifrån
det anpassar oss för att passa in eller göra andra till lags. 

Jag beskriver det som att ”ha tentaklerna ute”. Vi liksom bara vet vad omgivningen
upplever som rätt eller fel i olika situationer och vi verkar även hellre göra oss till
lags än att stå upp för oss själva för vi generellt ogillar konflikter. Alltså anpassar vi
oss.
 
Vi anpassar oss så lätt och ”gärna” att vi anpassar bort oss från oss själva, från de vi
egentligen är och är menade att vara. 

Du är fantastisk för den du är! Tänk om du inte behöver anpassa dig eller förändra
dig för att passa in? 

Hur skulle det vara att våga utforska den fantastiska person du är? 

Tänk om det inte är fel att känna mycket, att känna av och ta in mycket information
och intryck?

Tänk om det inte är fel att tänka mycket, tänka stort och vitt och brett? Tänk om det
är just dessa tankar som har skapat mängder med uppfinningar och framsteg i vår
värld så här långt?

Tänk om du inte måste vara som alla andra? Eller vara normal? Vad är egentligen
att vara normal, och är det inte så att vi alla längtar efter att vara unika i vår
normala värld? Tänk om du, istället för att kämpa för att vara ”normal” eller som alla
andra, med lätthet skulle kunna vara den du är?

Tänk om du i stället skulle uppskatta dig själv för den du är – med alla dina fina
egenskaper? Tänk om du till och med behövs för den du är? 

Känns det svårt att uppskatta dig själv? Börja med att veta om att du är ok.

Du är okej1



Lär känna dina behov

Har du ett större behov av återhämtning och att vara själv
än andra i din omgivning? Eller är det så att du umgås med
många andra högkänsliga personer där åter-hämtning och
vila är en del av vardagen? Hatten av till dig i sådana fall.

Att lära känna dina behov och vad du behöver handlar om
att ge dig själv de bästa förutsättningarna för dig själv i
olika situationer, för att få vara den du är. Detta gäller ju
givetvis oavsett om du är högkänslig eller ej. 

I och med att vi högkänsliga hela tiden tar in och bearbetar
mer intryck än icke högkänsliga, så är det kanske inte
konstigt att vi även behöver mer åter-hämtning än andra
som inte gör det. 

Detta betyder INTE att vi är svagare, återhämtningen
betyder att vi lättare kan vara de fantastiska personer vi
är, genom att ge oss mer av det vi behöver.

Ofta försöker vi anpassa in oss i roller och miljöer där vi
inte mår bra, blir överstimulerade och ligger konstant på
minuskontot i ork och energi. ”Alla andra gillar ju
detta/klarar ju av detta alltså borde även jag”.

♡ Reflektera över vad du behöver, just nu.
♡ Lägg märke till att behov förändras. Dels i olika
situationer, dels i  olika delar i livet, inte för att du är hög-
känslig utan för att du är du.
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Det du känner av har 
inget med dig att göra

Du känner av mycket, ja.

Men tänk om allt inte handlar om dig? Tänk om det väldigt sällan handlar om dig?

Andras reaktioner, tyckanden och tänkanden, det du kanske känner av från andra,
andras känslor som du speglas av och som drar igång känslor i dig, andras
ageranden – allt det där som du kanske uppfattar som att det har med dig att göra -
det handlar inte om dig! Det handlar ju om de personerna runtomkring dig.

Även om du, som högkänslig, känner av och tar in andras känslor och sinnes-
stämningar så behöver du inte göra dem till dina. Bara för att du känner av andras
känslor eller sinnesstämningar behöver du inte heller ta ansvar för dem. 

Tänk om du bara är medveten om väldigt mycket runtomkring dig? Du känner av
mycket känslor, tankar, energier, men bara för att du känner av det innebär det inte
att det är ditt.

Om du skulle släppa taget om allt du "tar på dig" under en dag, hur hade det känts?
Lättare, skönare, friare? Tänk om det faktiskt går - lika lätt som du tar på dig andras
energier, lika lätt kan du släppa taget om dem.
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Att tänka mycket och utanför boxen 
och längre fram hela tiden

 
Är du en av alla de högkänsliga personer som upplever att
du tänker för mycket? Kanske har du även hört det från
någon vänlig person som vill få dig att sluta med det? Har
du försökt sluta? 

Förmodligen kommer en sådan kommentar från en
person som inte har den rika och fantastiska egenskapen
du har att tänka utanför boxen. Att se mer. 

Tänk om dina tankar kan leda vidare, framåt, till storhet?
 
Det går inte att ta bort tankar eller sluta tänka, så varför
inte istället bejaka dina tankar? Att det du tänker är okej.

Bara för att du tänker det du tänker betyder inte att du
måste agera på allt du tänker, inte heller betyder det att
allt måste vara sant.

Kanske är det så att du skapar massor i dina tankar;
drömmar, världar, problem, oro? Varför inte låta dig
använda dina tankar till att skapa mer av det du vill ha i
den här världen, för dig själv och andra?

Tänk om du skulle använda dina tankar som du har till att
skapa? Du skapar ju redan en massa i dina tankar (både
problem och orostankar) för dig själv, så varför inte skapa
mer medvetet det du vill ha?
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Du behövs för den du är
 Elaine Aaron myntade begreppet högkänslighet och har genom forskning funnit

fyra gemensamma nämnare för alla högkänsliga som jag började med att beskriva i
början i guiden.

Elaine säger även att skulle det vara så att vi inte behövdes i vårt samhälle idag så
hade vi sorterats bort genom evolutionen för länge sedan. 

Min tolkning av det är att vi behövs. Vi behövs i vårt samhälle just för att vi är de vi
är. 

Du behövs för den du är. 

Du behövs.

Vi är olika allihop och fungerar på olika sätt - men vi behövs allihop oavsett vad vi
har för behov, hur vi fungerar och vilka vi är. Tänk om vi behövs allihop just för att vi
är olika? Att vi på så sätt kompletterar varandra och kan mötas utifrån att vi är
olika?

Så hur skulle det vara att sluta anpassa dig eller försöka vara likadan som alla andra
och utforska mer av den du är?
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Du är unik
Liksom sandkornen på bilden är vi
alla unika, tänk om vi verkligen skulle
tillåta oss att vara de unika fan-
tastiska personer vi är? Högkänslig
eller inte högkänslig. Det kanske
egentligen inte ens är relevant att
definiera oss? Om vi får lov att vara de
vi är?

"Jag vet nu att jag är jag och det är okej,
jag är jag och jag är fantastisk och jag
kan bidra till andra genom att vara jag.
Hur fantastiskt är inte det! 

Tänk om din högkänslighet faktiskt är en
styrka och en gåva oavsett vilken
bransch eller vilket yrke du har? 

Länge trodde jag att alla kände av och
kände in och tänkte lika mycket och på
samma sätt som jag, men jag har i
vuxen ålder förstått att det inte är så.
Alla är olika. 

Jag vet att det inte är något fel med att
känna allt jag känner och jag har lärt
mig att inte överväldigas av mina
"tentakler". Idag upplever jag att min
högkänsliga sida ger mig egenskaper jag
är stolt över. 

Rebecca Hedberg



Hur är känslan i dig efter att du har läst igenom guiden? 

Vill du ha mer?

Är du redo att lära dig mer om dig själv? Utforska mer?

Längtar du efter mer lätthet och frihet i ditt liv? 

Tveka inte att ta kontakt. Hör av dig! Jag är aldrig mer än ett mail
bort.

Skriv även gärna några rader och berätta vad din känsla är just
nu, jag älskar att höra ifrån dig som har läst igenom guiden! 

Med värme

Hör gärna av dig!

kontakt@halsainuet.se

0707-38 16 26

Rebecca 

www.halsainuet.se

@hogkansligt_sjalvledarskap

@halsainuet


