Tunn hud
När jag växte upp förstod jag inte varför jag var annorlunda eller varför
andra kunde vara så hårda eller rent av elaka. Jag visste inte hur känslig jag
var. Mycket var svårbegripligt i relationen till familj och vänner, jag fattade
inte hur kommunikationen mellan människor fungerade. Som barn kände
jag mig ofta missförstådd och negativt särbehandlad, upplevde en känsla av
utanförskap. Jag hade bara ett fåtal vänner. Min känslighet tolkades ibland
som att jag satte mig på tvären och behandlades därefter, jag kunde inte
försvara mig.
För några år sedan fick jag äntligen en tydligare bild av min personlighet. Jag läste en artikel och insåg att jag är extra känslig eller högkänslig, den
engelska benämningen är highly sensitive person, HSP. Artikeln var skriven
av den amerikanska psykologen Elaine Aron som har bedrivit forskning
kring högkänslighet i drygt tjugofem år. Genom åren har Elaine Aron författat mängder artiklar och flertalet böcker, hon har skapat sig en betydande
läsekrets över hela världen. Enligt hennes forskning utgör högkänsliga cirka
15-20 procent av befolkningen.

Förstå sig själv
Det var en stor lättnad att få denna bekräftelse, att jag inte är så knäpp eller
fel som jag känt mig. Bitarna har fallit på plats, nu förstår jag mig själv bättre
och kan se varför jag reagerar som jag gör. Numera ser jag fördelarna med att
vara extra känslig, till exempel att jag lägger märke till sådant som de flesta
missar. Känslor är på gott och ont men i vuxen ålder överväger fördelarna.
Starkt negativa känslor är tuffa, positiva känslor är en ren lyx.
Högkänsliga tror ofta att det är något fel på dem, det finns ett stort behov
att förstå varför man är som man är. Även om du själv inte har denna läggning känner du säkert någon som har det. Många längtar efter att bli förstådda och respekterade, jag tänkte därför berätta om hur jag som extra
känslig upplever livet.
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En högkänslig person är mera mottaglig för stress, ljud och andra intryck
som förmedlas via de fem sinnena. Även små ljud som pappersprassel eller
surrande kylskåp kan vara störande. Många är känsliga för dofter, ljus, känsel och synintryck, några till och med för tvättlappar i kläderna som skaver.
Nervsystemet blir lätt överstimulerat, man plockar upp fler nyanser av
allt och eftersom man sedan bearbetar detta på djupet är risken stor att man
analyserar för mycket. Man har svårt att filtrera allt inflöde från omgivningen, hjärnan arbetar för högtryck med att bearbeta informationen. Ibland
så till den grad att man går igenom varje detalj, ord och handling. Den
ökade känsligheten har både för- och nackdelar, högkänsliga är ofta kreativa, empatiska och analytiska.

Mina erfarenheter som högkänslig
Under uppväxten hade jag gnagande oroskänslor och outtalade frågor, jag
märkte att jag inte var som alla andra. Mina föräldrar tyckte att jag överreagerade, det gjorde ont att inte bli tagen på allvar. Jag skämdes och nedvärderade mig själv, det var ju så jag blev behandlad av andra.
Genom frågor som: Varför är inte du som den eller den? fick jag känslan av
att inte vara tillräckligt bra i jämförelse med andra. Pappa förstod inte min
läggning och tolkade mig ofta helt fel.
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Jag är kreativ, empatisk och intuitiv, har som andra högkänsliga en låg
tröskel för sinnesintryck. Det tar lite tid innan jag är tillräckligt trygg för att
öppna mig. Många har som jag erfarenheter från barndomen att ha blivit
negativt bemötta på grund av sin känslighet.
Det händer att jag känner mig obekväm inför andra människor eftersom
jag reagerar annorlunda än de flesta. Jag har inga skyddande filter, allt jag
upplever går rakt in. I möten med andra kan jag känna mig särskilt hudlös,
har ingen gard som skydd. Ibland känner jag mig uppjagad och blir lätt
stressad, särskilt inför stökiga situationer, upprörda människor eller plötsliga förändringar. Som en följd av det behöver jag regelbundet tid för tystnad,
återhämtning och eftertanke.
En reaktion jag fått är: Varför reagerar du så? underförstått: Det gör inte jag.
Frågan är egentligen: Varför är inte du som jag? och den outtalade domen:
Det måste vara något fel på dig. Den attityden har jag mött mer än en gång
under livet, som barn var det en förvirrande upplevelse.
Det är vanligt att författare, konstnärer och andra kreativa människor har
detta personlighetsdrag. Vi upplever det inre livet minst lika intensivt, fascinerande och inspirerande som det yttre. Natur- och musikupplevelser ger
mig starka känslor av lycka och upprymdhet. En fördel med denna läggning
är att det alltid finns något spännande att upptäcka.
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Som högkänslig blir jag överstimulerad när en stor mängd sinnesinformation ska hanteras samtidigt. Jag blir snabbt överväldigad när det är många
människor på samma plats, till exempel på en fest. Det går inte att stänga
av och det kan ibland kännas som om sinnesstämningar från andra smittar.
Jag går hem när jag är mätt på intryck och inte orkar ta in mer även om
det är två timmar före alla andra, man får tycka att jag är knäpp eller tråkig.
Ljud kan vara särskilt störande, det blir rörigt i hjärnan och jag har svårt
att koncentrera mig. Om jag haft många olika ljud omkring mig en längre
tid kan jag känna mig riktigt elektrifierad och det tar lång tid att komma
tillbaka till normalläge. Vid sen kväll tar det minst en timma innan jag kan
somna efter att jag kommit hem.
Jag kunde aldrig vänja mig vid arbetet i kontorslandskap med ständigt
ringande telefoner och pratande människor, ofta fysiska rörelser i form av
förbipasserande. Alla distraherande intryck gjorde att jag lätt tappade tråden, det kändes som att sitta på ett stökigt café.
Som barn hade jag svårt att redogöra för mina tankar. Jag fick problem,
det var inget giltigt skäl att hänvisa till mina känslor om jag skulle motivera
varför jag ville eller inte ville göra något. Det är svårt för en högkänslig person att kommunicera när det enda som duger är kylig logik.
Jag har lidit mycket av att bli jämförd och känna att jag inte håller måttet.
När jag var ung ledde det till att jag förminskade mig själv och inte såg mina
egna värdefulla resurser. Genom livet har jag fått stämplar som blyg, asocial,
flummig eller bara knäpp. Har alltid upplevt det besvärande att bli missförstådd, många gånger har jag känt mig för annorlunda och för känslig.

Leva med känsligheten
Det kändes länge som en belastning att vara så känslig, nu är det lättare att se
fördelarna, jag kan till och med se det som en gåva. Nu vet jag vad jag behöver och har lärt mig hur jag reagerar i olika situationer. Jag måste få utlopp
för min kreativitet, det är ett sätt att kanalisera alla känslor.
När det gäller aktiviteter av olika slag prioriterar jag kvalitet framför kvantitet, hellre få aktiviteter med kvalitet än flera ytliga. Jag väljer att inte titta
länge eller sent på tv och undviker filmer med grovt våld eftersom det gör
mig illa berörd. För att känna att jag är i balans anpassar jag livet efter min
känslighet. Det gäller hela livet, allt ifrån att tvätta parfymfritt till struktur i
vardagen samt inte minst att hantera olika typer av stress.
Jag uppskattar ett reflekterande samtal med en liten grupp människor,
ett samtal utan färdiga svar där man får tala till punkt utan att bli avbruten.
Den som avbryter värderar den egna synpunkten högre än den andres. Ett
givande samtal förutsätter respekt och ett aktivt lyssnande.
w Body & Soul
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r Fragile and Beautiful

”Don’t ask yourself what the world
needs.
Ask yourself what makes you come alive
and then go and do that.
Because what the world needs
is people who have come alive.”
- Howard Thurman
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Jag ser ofta fler möjligheter än andra, tänker på ett annat sätt. Det händer
att någon säger till mig att jag har fel när vi i själva verket bara ser något ur
olika perspektiv, då känner jag mig underskattad. En del människor är inte
öppna för att det finns flera sätt att uppfatta eller dra slutsatser.
Nu är jag till freds med min läggning och vet hur jag ska tillgodose mina
behov på ett sunt sätt. Tack vare känsligheten lever jag ett rikt liv. Jag har lärt
mig mycket de senaste åren och vill använda mina erfarenheter så att de blir
till glädje även för andra.
Den ökade mottagligheten för intryck innebär att högkänsliga måste få
tillräckligt med tid att samla ny kraft. För att må bra behöver jag vara för
mig själv, landa och smälta intrycken. Det tar mycket energi att sortera och
processa all information, ibland så att jag upplever en känsla av utmattning.
Att ha en förstående omgivning i en sådan situation är en ren nåd, det är vad
vi högkänsliga längtar efter.

Ett meningsfullt liv
Känslighet ses ofta som svaghet i vår kultur, men vad är svaghet och vad är
styrka? Varför döljer vi saker för varandra? Vi vet inte hur vi ska förhålla oss
till svagheten i oss själva och andra, tror att vi måste se starka ut. Som barn
hittade jag olika sätt att skydda mig från att bli nedvärderad, besviken eller
sårad. Jag skyddade mina känslor och anpassade mig till omgivningen. Problemet var att jag samtidigt försvarade mig mot det jag behövde. Först långt
upp i vuxen ålder kunde jag godkänna mig själv, se att jag är både stark och
svag, att jag inte är osårbar. Som alla andra.
Det krävs mod att leva som en sårbar människa, jag sänker garden och
låter mitt sanna jag bli synligt. Att vara sårbar är att riskera att misslyckas,
men det är också förutsättningen för att uppleva kärlek, gemenskap och
tillhörighet. Jag vet nu att det innebär en mindre risk och en större möjlighet, det finns mer att vinna än att förlora. När jag insåg att orden mänsklig
och sårbar är utbytbara kunde jag slappna av. Sårbarheten är inte svaghet,
den är grunden för ett meningsfullt liv. Vad är alternativet? Att inte känna
... inte försöka.
För en tid sedan såg jag en Youtube-video om en liten papegoja tillsammans med sin ägare, videon andades ömhet och tillgivenhet. Fågeln fick en
lätt massage med fingertopparna och efter en stund såg man att den blundade och njöt. Någon frågade hur man får en sådan relation till sin fågel.
Svaret löd ungefär så här: Du måste tillbringa tid med den, vara mjuk och
snäll mot den, det tar tid att få fågelns förtroende, de vill bara bli älskade.
Precis som vi tänkte jag.
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