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SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER 
BLIVER HURTIGERE OVERSTIMULEREDE 
Særligt sensitive mennesker bliver hurtigere overstimulerede, udmattede og 
stressede, fordi der ganske enkelt skal mindre til, før det sker. Det er afgørende for 
glæden og overskuddet, at man forstår at forebygge og håndtere den 
overstimulering, man hverken kan eller vil undgå. 

Af Susanne Møberg, www.moeberg.dk 

Der er et kendetegn, der er fælles for de fleste særligt sensitive mennesker, og som samtidig er en stor 
udfordring: Særligt sensitive mennesker bliver hurtigere og oftere overstimulerede, udmattede og 
stressede.  
På grund af en biologisk forskel i nervesystemet er særligt sensitive mennesker mere modtagelige og 
fintfølende, og de påvirkes mere af indre og ydre indtryk, stemninger og stimuli. De bearbejder 
indtrykkene grundigere og mere detaljeret, og de analyserer, og de tænker og reflekterer mere over 
tingene. Kort sagt – indtrykkene opleves væsentligt stærkere, og særligt sensitive mennesker har derfor 
mere at forholde sig til end flertallet. 
 
Du kan ikke undgå overstimulering 
Som særligt sensitiv kan du ikke undgå at blive overstimuleret og udmattet. En almindelig dagligdag med 
familien og på jobbet er overstimulerende – og det kan være overstimulerende at være arbejdsløs og for 
meget alene. Selv det sjove, det gode samvær, den bedste samtale, kys og nærhed bliver 
overstimulerende og udmattende på et tidspunkt, når man har fået mange stimuli, der skal bearbejdes 
og integreres.  
 
Men du kan udgå at blive overstimuleret igen og igen og i en sådan grad, at du når ud over det 
lukningspunkt, hvor du ikke kan tage mere ind, og du tænker negativt og reagerer uhensigtsmæssigt. 
Hver eneste dag kan du vælge, vælge fra og prioritere, hvad du kan og vil gøre for at forebygge 
overstimulering og udmattelse. 
 
Indre kilder til overstimulering 
Det kan være fristende udelukkende at søge i omgivelserne efter kilder til overstimulering. Men kilderne 
til overstimulering kan i høj grad også kan komme indefra. Eget temperament og handle- og 
reaktionsmønstre, tanker og følelser kan i høj grad være en kilde til overstimulering.  
 
Det er almindeligt at sammenligne sig selv med andre mennesker. Måske er særligt sensitive 
mennesker i højere grad end flertallet påvirket af bekymringer for, hvad andre mennesker tænker og 
mener.  
I et forsøg på at overkomme det samme som andre mennesker og at imødekomme forventninger eller i et 
forsøg på at undgå at føle sig uønsket, forkert og anderledes har mange særligt sensitive mennesker 
udviklet tanke-, følelses- og handlemønstre, som virker overstimulerende i sig selv.  
 
For de fleste sensitive er det også en væsentlig kilde til overstimulering, at de analyserer og grubler over 
tingene, de har tendens til at tillægge tingene en for stor og negativ betydning, og de tager tingene for 
højtideligt og personligt. De tillægger andre menneskers mening, reaktion, sindstilstand og adfærd en 
personlig betydning.  
 
Undgå at tappe dig selv for energi 
Mange mennesker lever med et stort tidspres, i et højt tempo og har tendens til at fortsætte ubevidst ud 
over grænsen for, hvad de har kræfterne til. De fortsætter, indtil de er kørt helt flade; først da standser 
de op for at hvile, restituere og for at generere ny energi.  
Det er ofte et ubevidst mønster, det er ikke klogt, fordi man mister humøret og overskuddet. 
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For at bevare balancen, overskuddet og de gode relationer, handler det om at skabe vaner og rutiner, 
der er med til at genere ny energi, inden man bliver tappet for energi. 
Det er den daglige indsats – også når du har det godt, har overskud, og når du er i balance, der gør den 
store forskel. Du må holde fast i de gode vaner og rutiner, også på de dage og på de tidspunkter, hvor du 
har overskud, er glad og føler dig fuld af lyst og energi.  
Det er netop her, det kan være vanskeligt. Men det er også her, du kan gøre den store forskel for dig 
selv!  
De fleste indser ikke, at der er grund til at stoppe op for at generere energi, når det går godt.  
Det virker forstyrrende. Man fortsætter på bølgen af energi og overhører de små, subtile signaler, der 
fortæller, hvornår det er ved at blive for meget, at man er ved at køre tør for energi og er ved at nå 
lukningspunktet. Først når man helt har mistet energien og den gode stemning, først når det bare er for 
meget, tænker man på de gode vaner, der restituerer og genererer ny energi.  
 
2 minutter er nok 
Når du lukker øjnene og retter hele opmærksomheden indad, bliver du opmærksom på det, der sker 
indeni, og du vil kunne mærke, hvor godt det gør i krop og sind, når nervesystemet får mulighed for at 
falde til ro.  
Korte 2-minutters timeouts flere gange om dagen er en – blandt flere - af de metoder, du kan bruge til at 
forebygge overstimulering. 2 minutter synes måske ikke af lang tid, men du vil efterhånden erfare, at det 
i virkeligheden er lang tid, når du lukker øjnene og slipper opmærksomheden på det, du er i færd med, 
og i stedet vender hele din opmærksomhed indad og fokuserer på kroppen og på åndedrættet.  
 
Læs mere her 
Særligt sensitive er mere udsatte for stress på arbejdspladsen, artikel af Susanne Møberg. 
Redskaber til særligt sensitive mennesker, bog af Susanne Møberg. 
Mindfulness for særligt sensitive mennesker, bog af Susanne Møberg. 
 

 

Susanne Møberg, forfatter, coach og foredragsholder 
Susanne Møberg er uddannet pædagog med særligt interesse for psykologien. Har bl.a. været ansat på 
Psykiatrisk Børnehospital i Aarhus, inden for voksenpsykiatrien samt i børnehave og vuggestue.  
Hun har haft egen virksomhed siden 1993 og har specialiseret sig i karaktertrækket særligt sensitive 
mennesker. Er desuden uddannet coach og instruktør i mindfulness.   
Susanne tilbyder personlige samtaler med coaching og vejledning.  
Er forfatter 11 bøger, hvoraf to af titlerne er oversat og udkommet i Norge. 
Mal med intuition. (Kun som e-bog, pdf-fil). 

Intuition & Handlekraft. (Kun som e-bog, e-pub). 
Kærlighed & Selvværd. Bestseller. (Også som e-bog, e-pub). 
Glad & Tilfreds – med coaching. (Kun som e-bog, e-pub). 

Mal dig glad. Bestseller. 
Er du også særligt sensitiv? Bestseller. (Udkommet på norsk). 
Mindfulness for særligt sensitive mennesker. (Udkommet på norsk). 
Mod til selvværd – i sær for særligt sensitive mennesker. 
Redskaber til særligt sensitive mennesker. 
Særligt sensitive – Børn. (Lille og lettilgængelig bog). 

Særligt sensitive – Voksne. (Lille og lettilgængelig bog også for mennesker omkring sensitive mennesker). 

 
Mere info og test om du er særligt sensitiv på www.moeberg.dk 
 
 
 


