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Prolog
FÖRFATTARNA
Vi som skrivit denna bok är båda högkänsliga och har gått
vägen genom kaos och förtvivlan till ett liv med mer insikt
om oss själva och därmed hittat balans och harmoni.
Tina har en gedigen bakgrund som professionell coach. Hon
driver företaget MOL Moment Of Life och har nått stor
framgång i sitt sätt att ge mentorstöd i organisationsutveckling,
entreprenörskap, försäljning, karriär och personlig utveckling.
Hon har suttit som styrelseledamot i ICF Sverige och brinner
för utvecklingen av det professionella coachyrket.
Marie-Louise har pedagogisk bakgrund med inslag av
projektutveckling och handledning av lärarkandidater.
Hennes stora passion i livet är fotografering och genom
fantastiska bilder skapar hon medvetenhet kring livet och
att se vikten av andningen i vårt välbefinnande. Hon driver
hemsidan Ego Spiro Spero och är i uppstartsskedet av
företaget Ego Spiro Spero.
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Vi lever, på grund av vår högkänslighet, genom våra sinnen
och andning. Vi vill genom denna bok ge Dig möjlighet
att leda dig själv till en inre balans tillsammans med din
personlighet som högkänslig.
Vi har därför skapat vårt budskap genom text och bild.

ÖVNINGARNA
Övningarna är skapade av Tina och bilderna och
andningsövningarna av Marie-Louise. Tillsammans hoppas
vi ha format en lättläst helhet kring varje tema som ger dig
som läsare en rikare upplevelse för att hitta din begåvning
som högkänslig.
Bokens konstruktion är som en arbetsbok. Varje kapitel tar
upp ett tema som kan vara kritiskt för oss som högkänsliga.
Det följs upp av tillhörande övningar och reflektioner. Vi
rekommenderar att du tar god tid på dig när du arbetar
igenom varje kapitel och att du är eftertänksam till vad du
svarar, allt för att du som utövare ska få ut så mycket som
möjligt av bokens budskap.

Varje kapitel är upplagt på samma sätt
Inledande ord om temat
Andningsövning för att landa
Utvecklingsövning för att kartlägga
Reflektionssida som avslut/konklusion
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Ta för vana att genomföra varje övning med medveten andning
innan du påbörjar ett tema. Att ge dig själv chans att landa i
nuet och skapa ett fokus har visat sig många gånger ge stor
framgång. Lika viktig är reflektionen med medföljande frågor.

Välkommen till upptäcktsresan genom
ditt högkänsliga jag!
Med värme och stilla andning
Marie-Louise Nilsson
Ego Spiro Spero - http://egospirospero.se/
Tina P Jönsson
MOL Moment Of Life - www.moment-of-life.se
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Högkänslig
Personlighetstyp
HSP (Highly Sensitive Person)

Om du är en högkänslig personlighetstyp har du ett rikt inre
liv. Du kan vara andlig och kreativiteten står högt i kurs.
Du har förmågan att intensivt njuta av musik, konst, teater,
naturen och det lilla i livet. Dina sinnen är närvarande i allt
du gör och du blir lätt hänförd av sådant som berör dig.

I yrkeslivet är du en idékläckare, skapar projekt effektivt,
driver framåt och ser nya möjligheter och helheten snabbt.
Din starka intuition gör att du lätt kan förnimma och förutse
vad som kan gå fel.
Som högkänslig tar du in fler intryck än andra och när dessa
intryck samtidigt sätter igång fler processer i ditt inre, blir du
snabbare uppfylld än de flesta andra.
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Du påverkas starkt av andras sinnesstämningar och du är
mycket känslig för buller, ljud och överraskande moment.
Det gör att du lätt blir trött och får ett behov av egentid i en
lugn vrå där du kan sortera dina intryck.

Det finns inget onormalt i att ha ett högkänsligt
personlighetsdrag, 15-20 procent av befolkningen har detta.
Vår känslighet är alltså ingen diagnos och den är medfödd.
Forskning kring ämnet har till stor del gjorts utav Elaine N
Aron Ph.D. Forskning visar även på högkänslighet hos djurarter.

Vi högkänsliga reflekterar genom en sorts överlevnadsstrategi,
du observerar innan du agerar. Du är inställd på att upptäcka
fara och risker. Hjärnan hos en högkänslig person fungerar
därför annorlunda än hos andra. Du lägger märke till fler
smådetaljer.
Detta beror huvudsakligen på att din hjärna reflekterar över
och bearbetar alla intryck på ett djupare plan. Oavsett om
du bär glasögon eller inte, ser du mer än andra, därför att du
helt enkelt noterar mer.

Vi brukar säga att vi saknar filter mot världen. Vi är som
läskpapper och suger åt oss allt i den miljö vi befinner oss i.
Eftersom du noterar så mycket blir du lätt överväldigad
när du står inför intensiva, komplexa, kaotiska eller nya
situationer som pågår under en längre tid. Du behöver mer
vila och återhämtning.
12

Det har forskats kring högkänslighet sedan början av
nittiotalet, så detta är ingen nyhet. Under året 2012 har
mycket information om vårt personlighetsdrag kommit ut i
Sverige och övriga Nordiska länder.

Högkänsliga personer föredrar att iaktta innan de ger sig in
i nya situationer och betraktas därför ofta som “blyga”. Men
blyghet är inte ett medfött utan ett inlärt beteende.
I själva verket är trettio procent av alla högkänsliga utåtriktade,
även om vi ofta misstas för att vara introverta. Vi blir ofta
tillsagda att inte vara ”överkänsliga” och vi kan uppfatta oss
själva som annorlunda och med låg självkänsla.

Mer information kan du hitta på internet genom
att söka på HSP (Highly Sensitive Person)
Vi rekommenderar:
www.hspforeningen.se
www.hsparena.com
Det finns också några facebook grupper, fyra av dem är:
http://www.facebook.com/groups/MOL.HSP/
http://www.facebook.com/groups/HSPungdom/
http://www.facebook.com/groups/HSPSverige/
http://www.facebook.com/HspArena?fref=ts
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Kapitel 1

INSIKT
När du börjar läsa den här boken känns kanske

ditt inre som om hela havet stormar, benen bär inte
en meter till och ditt huvud får ej grepp om din
tillvaro. Dina tankar irrar runt i cirklar och ditt inre
känns rotlöst.
Du har kanske även insett att du har en högkänslig
personlighet och läst en eller två faktaböcker om
HSP (Highly Sensitive Person) och är redo att ta
ytterligare en fördjupning i ditt inre jag.
Då har du kommit rätt!
Det är dags att landa och andas. Stilla vågorna i ditt
liv. Reda ut vem du är och vad du känner från roten
av ditt hjärta.
Det är dags att utforska - Mitt inre Jag
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VEM ÄR JAG I MITT HJÄRTA
Sätt dig ner i en värdig hållning och
ta ett djupt andetag
Sitt ensam för dig själv och slut dina ögon
och följ din andning
Om tankarna far omkring, för då varsamt din
uppmärksamhet tillbaka till din andning
Landa i ditt absoluta inre rum, hjärterummet
Gå in i övningen Mitt inre Jag

AVSNITT 1

Mitt inre Jag
I utvecklingen av dig själv krävs det en inre kunskap om
din egen personlighet och var dina egna värdegrunder
härstammar ifrån. Att allt det du gör skall kännas att det hör
hemma i roten av ditt hjärta.
Med det menas att du ska hitta dina personliga egenskaper
som gör dig stark, lycklig, framgångsrik, välmående men
också bli medveten om vad som gör dig svag, olycklig,
ohälsosam och otillfredsställd, för att möjliggöra och påverka
en önskad förändring.

För att hitta hem i dig själv vill vi att du börjar med att skriva
ner lite tankar om dig själv.
Syftet är att du skall se dina svar, svart på vitt, för att få en
bättre överblick längre fram.
Det är nu du lägger grundplåten kring dina värderingar som
bottnar i ditt sanna och äkta JAG som högkänslig person.
Tänk igenom frågorna innan du skriver ner dem. Att vara ärlig
mot dig själv är förutsättningen för ett bra resultat till dig själv.
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TANKAR OM DIG SJÄLV
1. Beskriv dig själv som person.
Svar:

2. Vilken är din största uppgift i ditt liv just nu?
Svar:

3. Vilka kvalitéer/kompetenser har du?
Svar:

4. Vem ger du dina kunskaper, tid och engagemang till?
Svar:

5. Varför ger du ovan nämnda din livsenergi?
Svar:
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6. Har fråga 2 och fråga 3 samma innehåll?
Svar:

7. Gör du det du har talang för? (fråga 3)
Svar:

8. Stämmer fråga 1 in på frågorna 2 och 7?
Svar:

9. Se på ditt svar under fråga 4 och 5, stämmer din
personliga profil (fråga 7) in på dina åtaganden?
Svar:
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10. Beskriv hur ditt liv såg ut för 10 år sedan?
Känslomässigt:
Socialt:
Ekonomiskt:
Familjebild:
Framtidsvision:
11. Ser din livsbild ut som svaret i fråga 6 idag?
Svar:

12. Hur fördelar du din tid? Utgå från en hel vecka inkl. helg.
Barn:
Make/maka:
Arbete:
Nöje:
Kreativt arbete:
Vänner:
Hobby:
Egen vård/tid:
Personlig utveckling:
Onödiga sysslor:
Dator/IT:
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13. Vilket av dessa alternativ tar mest av din tid?
Svar:

14. Vilka ouppklarade ärenden har du i din tillvaro som du
skjuter åt sidan?
Svar:

15. Finns det något i din tillvaro som får dig att tappa
lusten att gå vidare, om ja, vad?
Svar:
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VEM ÄR JAG I MITT SANNA HJÄRTA?
Vad upplever du utifrån dina egna svar på frågorna?
Vem är det som talar till dig?
Vad har du för känsla i kroppen?
Är det en rädsla, sorgsenhet, uppgivenhet?
Är det mod, glädje, hoppfullhet?

REFLEKTION

