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lntrovert etler sartigt sensitiv: guide tiI granser, glede
og mening
llse Sand
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Bog Gode rid til hvordan man som introvert eller saerlig
sensitiv trives pa egne viLkir ved bL.a at Lare og satte graenser
og undgi overstimuLans og dirlig samvittighed.
Emner: indadvendte; personLig udvikling;
person[ighedspsykoLogi; personLighedstyper; sensitivitet;
saerl.igt sensitive

Materialevurdering
Kort om bogen
god og konkret guide

hitrovert ellcr
scriigt sensitiv

sensitive og introverte
voksne personer om at trives pa deres egne viLkir.
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Beskrivetse
Sarligt sensitive personer er ofte ogsi introverte, mener

lLse

Sand, som her beskriver den introverte personLighedstype, det

sarLigt sensitive karaktertrak, samt det kraftigt-reagerende
temperament, der bygger pa Jerome Kagans forskning i b0rns
reaktion pi uro og fremmede lugte. Undervejs forteller lLse
Sand om sine egne erfaringer som serligt sensitiv, og giver rad
om at sette graenser, at beskytte sig mod overstimulering, at
skabe mening og gLade, og at sti ved sig selv i konflikter med oftest opdigtede padagogiske eksempLer. Bogen sLutter
med to seLv-tests i graden af introverthed og sensitivitet, som
er udviklet tiL denne bog. lLse Sand er teoLog og psykoterapeut.
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Vurdering
llse Sand er pi hjemmebane i denne hendes tredje bog om
saerligt sensitive personer, i hviLken hun trakker meget pa egne
erfaringer fra hverdagstivet. Bogen er Let Last, og med helt
konkrete og "nede pi jorden' rid, og genkendelige eksempLer
pi at trives godt med sensitivitet og introverthed.

Andre bOger om samme emne
lLse Sands Elsk drg selv har ogsi gode, konkrete rid om at
skabe sig en god hverdag med sensitivitet. I lntrovert fortaLLer

Anna Skyggebjerg om de introvertes behov. ELaine N. Aron var
den f@rste, der skrev om sarligt sensitive personer i Sarligt
sensitive mennesker.

TiI bibLiotekaren
Der er fortsat meget trek pi ELsk dig selv. Denne
tiLsvarende udLin. lndk0b bredt.
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