
Drunkna inte  
i dina känslor
 av Maggan Hägglund  
 och Doris Dahlin

ENA DAGEN stark och kraftfull, en entusiastisk visionär som står längst upp 
på barrikaderna.
 Nästa dag känslig intill hudlöshetens gräns, en bräcklig skugga som helst 
vill dra täcket över huvudet och aldrig mer visa sig för omvärlden igen.
 Och visst … alla människor har ju olika lägen, eller hur?
 Men kanske är du extra känslomässigt begåvad. Kanske är du en HSP – en 
Highly Sensitive Person? I så fall är det här en bok för dig.
 Förhöjd känslighet är en fantastisk gåva både för en själv och omvärlden – 
en gåva som också kan vara bökig att leva med. När omgivningen säger »du 
inbillar dig« och »du är överkänslig« kan det vara lätt att känna sig fel. Sär-
skilt krångligt kan det bli om man både har en extra känslighet och är stark 
och utåtriktad.
 Sådana är den här bokens författare. StarkSköra kallar de det.

I DRUNKNA INTE I DINA KÄNSLOR berättar författarna om sina och andras 
erfarenheter, vad forskarna säger om känslor och känslighet och om tänkbara 
orsaker till att närmare en femtedel av alla människor tros vara mer emo-
tionellt begåvade än andra. Men de ger framför allt massor av konkret tips till 
dig som vill lära dig att leva – och överleva – med din känslobegåvning så att 
det gagnar både dig och din omgivning.
 Drunkna inte i dina känslor – lär dig simma i stället! 
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Mer om StarkSköringar,  
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