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Coaching szuperérzékenyeknek?
– avagy a tehetség kibontakoztatása

Kövesdi Eszter
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AA pályámat nagyon messziről kezdtem, hiszen először közgazdász lettem, aztán pszi-
chológus, ezt követően coach, majd a kislányomnak köszönhetően rájöttem, hogy 
szuperérzékeny is vagyok. Elkezdett mélyebben is érdekelni a szuperérzékenység, 

ezért kerestem egy embert, aki jártas a témában. Az volt az első kérdése hozzám: szuperérzé-
kenyeknek coaching? Ezek után úgy gondoltam, nincs más választásom, és Magyarországon 
elsőként szuperérzékenyekre specializálódott coach (és pszichológus) lettem, azzal a nem tit-
kolt céllal, hogy megmutassam, mennyire hasznos a coaching, főleg egy szuperérzékenynek. 

A szuperérzékenységről röviden 
Elaine N. Aron amerikai klinikai szakpszichológus kezdte kutatni a témát 1991-ben, első könyve 
2011-ben jelent meg magyar fordításban. Angolul hypersensitivity néven ismert, illetve „Highly 
Sensitive Person”-ként emlegetik a szuperérzékeny embereket, így néha hiperérzékenységnek 
is fordítják. Szakmai körökben sensory processing sensitivity (SPS) néven terjedt el. Bár Aron 
kutatási adatai alapján minden ötödik ember szuperérzékeny, mégis nagyon kevesen tudnak 
róla. 

A szuperérzékenység tulajdonképpen egy olyan személyiségvonás, 
aminek köszönhetően az adott személy idegrendszere minden
külvilágból származó ingert befogad. Ez az észlelési mód teljes tes-
tünkre érvényes, azaz a gerincvelői idegrendszer is érintett, tehát
még a reflexek működését is befolyásolja. A kérdés már csak az,
hogy az agyunk hogyan képes feldolgozni ezt a testünk által befoga-
dott rengeteg ingert.

A szuperérzékenység megkülönböztetése 
Nem győzőm hangsúlyozni, hogy bár a szuperérzékenység genetikailag örökölhető, ez csupán 
egy személyiségvonás, nem pedig betegség. Ezért is van, hogy sok pszichológus sem isme-
ri még a fogalmat, és amikor felkeresik őket szakvéleményért, hajlamosak a már ismert kate-
góriák valamelyikébe besorolni az adott személyt: olyan címkét ragasztanak rá egy életre, ami 
nem teljesen fedi a valóságot. A szuperérzékenységet leggyakrabban a figyelemzavarral, az 
Asperger-szindrómával, illetve a szenzoros feldolgozási zavarral (SPD) keverik össze.  
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A szuperérzékenység és a 
figyelemzavar 
A szuperérzékenyek, épp úgy, mint a figyelemza-
varban szenvedők, hajlamosak elkalandozni. De ta-
lán ez az egy dolog, ami közös bennük. A szuperér-
zékenyek ugyanis néha olyan mélyen elmerülnek 
a gondolataikban, hogy nem is veszik észre a kö-
rülöttük lévőket. Ugyanakkor képesek döntéseket 
hozni, összpontosítani és előre gondolkodni. Néha 
csak azért érzik úgy a szuperérzékenyek, hogy 
nem tudnak koncentrálni, mert annyira túltelítőd-
nek a körülöttük lévő ingermennyiségnek köszön-
hetően, hogy inkább az agyuk automatikusan ki-
kapcsol, egyfajta önvédelmi mechanizmusként. Ahhoz, hogy egy szuperérzékeny koncentrálni 
tudjon, sokkal nagyobb energiákat kell megmozgatnia, így körülbelül a nap felére fárad el annyi-
ra, mint egy nem szuperérzékeny a nap végére.  

A szuperérzékenység és az autizmus 
Leggyakrabban azzal találkozom, hogy egy szuperérzékeny gyereket enyhén autistának diag-
nosztizálnak. Holott a szuperérzékenység pont az ellenkezője az autizmus legfőbb tünetének, 
a kommunikáció hiányának. Az autista csecsemők nem mosolyognak, nem veszik fel a szem-
kontaktust és nem utánoznak arckifejezéseket. Ezzel szemben egy szuperérzékeny csecsemő 
jellemzően már két-három hetes korában felveszi a szemkontaktust és édesanyja szinte min-
den rezdülésére reagál.  
Az aspergeres gyerekek szeretnének ugyan kommunikálni, de nem nagyon értik a célzásokat, a 
non-verbális jeleket. Ehhez képest egy szuperérzékeny gyerek nagyon is tudja, hogy mikor kell 
hallgatni és mikor nem, és nagyon kifinomult a humoruk. Leginkább az átlag feletti intelligencia 
az, amiért sokszor egy szuperérzékeny gyereket aspergeresnek titulálnak. Ezen kívül megté-
vesztő lehet az is, hogy egy szuperérzékeny gyerek idegen társaságban hajlamos először csak 
megfigyelni, felmérni az erőviszonyokat, ezért eleinte kevésbé kommunikatív. 

A szuperérzékenység és a szenzoros feldolgozási zavar
A szenzoros feldolgozási zavarral szintén sok a hasonlóság. Az egyik oka, hogy a szenzoros 
feldolgozási zavar esetében is létezik a túlérzékeny típus, aki hasonlóan a szuperérzékenyek-
hez, nem szereti, ha egy ruha „bökős” vagy zavarja a címke, a zokni varrása stb. A szenzoros-
ság azonban egy olyan idegrendszeri zavar, amely miatt az agyba beérkező külső és belső in-
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gereket összevissza rögzíti az idegrendszer. Tehát az ingerek rendszerezésével van nehézsége 
a szenzoros személynek. Ezzel szemben a szuperérzékeny minden ingert befogad, ami néha 
már túl sok és ezért túltelítődik. Bizonyos kutatások szerint akár örökölhető is a szenzoros fel-
dolgozási zavar. Magzatkori és születési nehézségek is befolyással lehetnek a kialakulásra, bi-
zonyos hajlamosító környezeti tényezők mellett. 
Az egyik szembetűnő különbség lehet a szuperérzékenyek esetében, hogy míg náluk az akti-
vációs rendszer fokozottan aktív, addig a szenzoros feldolgozási zavarban szenvedő az inge-
reket nem tudja összekoordinálni. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy míg egy szuperérzékeny 
gyerek előbb-utóbb felmászik a mászókára, csak előbb kiértékeli a lehetséges veszélyeket és 
megfontoltan cselekszik, addig a szenzoros feldolgozási zavarban szenvedőknél kimarad ez 
az értékelési fázis, egyszerűen csak ügyetlenebben másznak fel a mászókára az egyensúlyi 
problémák miatt. Ettől függetlenül lehetséges, hogy valaki szuperérzékenyként szenzoros fel-
dolgozási zavarral küzd. 

Hogyan ismerhető fel a szuperérzékenység? 
Ha csak pár dolgot emelek ki, akkor a felnőttek esetében a szuperérzékeny személyiségre erő-
sen jellemző a maximalizmus, a lelkiismeretesség, a stratégiai gondolkodásmód. Ezen kívül 
nagyon empatikusak, mély érzésűek, hatalmas bennük a segítő szándék. A szuperérzékenyek 
75%-a introvertált, így a többség esetében elmondható, hogy szeretnek elemezni, megfigyelni. 
Viszont nagyon fontos számukra a biztonság, a kiszámíthatóság, a stabilitás. Érzékenységük 
révén a fájdalomra is érzékenyebbek. Számukra rendkívül fontos az önismeret, a határaik tu-
datosítása, mivel könnyen túlingerlődnek és hajlamosak általában mindenkit saját maguk elé 
helyezni.  
A gyerekek esetében sokkal szembetűnőbbek a szuperérzékenység „tünetei”, mivel esetük-
ben még kevésbé jellemzőek a tanult viselkedésformák. A szuperérzékeny gyerekek általában 
a legapróbb változásokat is észreveszik, társaiknál érettebb gondolkodásúak, emiatt jellemző-
en szókincsük is gazdagabb, mélyen együttéreznek. Mivel a gyerekek esetében szintén fontos, 
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hogy a biztonságérzetük meglegyen, nagyon megviseli őket bármiféle változás, akár egy köl-
tözés is. A túlingerlődés miatt nagyon fontos, hogy tudjanak eleget pihenni és sokat aludjanak. 
Otthon jellemzően sokkal nyitottabbak, mint egy közösségben. Leginkább a játszótéren tudjuk 
kiszúrni a szuperérzékeny gyerekeket, mivel ők minden egyes lépésük lehetséges következmé-
nyeit hosszasan mérlegelik.  
Talán biológiai szinten az ún. BIS/BAS rendszer működésével fogható meg a szuperérzékeny-
ség leginkább. Ugyanis egy szuperérzékeny emberben ez az „aktivációs rendszer” nagyon ak-
tív. Legyen szó, akár a „cselekvést gátló rendszerről” (BIS), akár a „cselekvést serkentő rend-
szerről” (BAS). Van olyan szuperérzékeny is, akiben ez a két rendszer egyszerre aktív. Akiben ez 
a két rendszer nagyon erős mindig mindent fel akar fedezni, mindent meg akar tanulni, mindent 
ki akar próbálni, de mindezt nagyon óvatosan és megfontoltan teszi.  

Szuperérzékeny tehetség 
Elaine N. Aron (2012) arra a kérdésre, hogy mégis mit adnak a szuperérzékeny gyermekek az 

emberiségnek, így válaszolt: „óriási előnyt jelent egy közösség számára, ha van egy ki-
sebb csoportja, amely gondolkozik, mielőtt cselekedne.” (2012, 34. old.) . Elaine N. Aron 

példája szerint régen voltak a királyok és a tanácsadóik, jellemzően a papok. Ez utóbbi tábort 
erősítik a szuperérzékenyek. Rendkívül intelligensek, bölcsek, empatikusak, intuitívak, kreatívak 
és még hosszan sorolhatnám. Aron kutatásai alapján valószínűsíthető, hogy Csajkovszkij és 
Lincoln is szuperérzékeny volt, bár ez a fogalom akkor még nem létezett.  
Innen is látszik, hogy micsoda tehetség lakozik egy szuperérzékeny gyermekben, csak nem 
mindegy, hogy milyen környezetben nevelkedik. Humángenetikai kutatások sora bizonyít-
ja, hogy ugyan fontosak a genetikai adottságok is, amivel születünk, de legalább ugyanolyan 
fontos, ha nem fontosabb az a környezet, amibe beleszületünk. És mivel a szuperérzékenység 
genetikailag meghatározott, már csak a környezeten múlik, hogy egy szuperérzékeny a képes-
ségeinek megfelelő életet élhessen. Környezet alatt értem a szülőket, akiknek a legnagyobb 
szerepük van a nevelésben, de ugyanide sorolhatóak a kulturális adottságok is. Egy szuperér-
zékeny esetében meghatározó a szülőkkel való kapcsolat, azaz a kötődési mintázat.  
Napjainkban sajnos egyre inkább előtérbe kerülnek azok a nem szuperérzékenyek, akik veze-
tő pozícióra törekednek mindenáron, háttérbe szorítva az óvatos döntéshozást és a stratégi-
ai gondolkodást. A rövid távú és látványos eredményeket hangsúlyozzák, a minőség rovására. 
Mivel a nem szuperérzékenyeknek közel sincs szükségük annyi pihenésre és nyugodt munka-
környezetre, mint egy szuperérzékenynek, ezért jellemzően a szuperérzékenyek egy ideig tűr-
nek, aztán már mikor fizikailag sem bírják a munkatempót, felmondanak. És a cégek azzal kö-
vetnek el hatalmas hibát, hogy hagyják ezeket a munkavállalóikat elmenekülni, ahelyett, hogy a 
hosszú távú érdekeiket szem előtt tartva, a megtartásukra törekednének.  
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Szuperérzékeny karrier 
A szuperérzékenyek tipikusan azok, akik hivatást választanak és nem munkát. Bár ez korántsem 
könnyű feladat számunkra, ugyanis a munkahelyi stressz és túlórák mellett a munkahelyi környe-
zet viszontagságait is nehezen viselik általában. Nagyon fontos, hogy egy szuperérzékeny minél 
képzettebb legyen, hiszen így tud majd csak érvényesülni a szakmájában, mivel jellemzően visz-
szafogottabb, mint munkatársai. Aron (2011) szavaival élve ez a kifinomultság teszi őket hiteles-
sé. Sajnos már a szuperérzékenyek számára kitalált szakmákban is, mint az orvoslás, oktatás, jog, 
művészet, tanácsadás stb., egyre inkább a terjeszkedés és a profitszerzés válik elsődleges szem-
ponttá a tudás helyett. Sokan egy életen át keresik a számukra megfelelő hivatást, mégsem talál-
nak rá. Így ezért a hivatásuk a hobbijuk, amit szabadidejükben űznek, a munkájukkal pedig pénzt 
keresnek. (Ahogy tette ezt anno Einstein is.) Szerencsés esetben a kettő találkozik. Önmagunk 
megtalálása egy hosszú folyamat része. Sok szuperérzékeny a saját útját csak élete második fe-
lében találja meg, amikor már kevésébe veszi figyelembe mások akaratát. Ekkor talál rá a belső 
hangjára, és jön rá, hogy valójában melyik is a neki való hivatás. 

Hogyan legyünk büszkék a szuperérzékenységünkre?   
Saját tapasztalatom az, hogy sajnos a mai rohanó, versenyszellemű világban az érzékenység szó-
nak van egy negatív felhangja. Ezért a legtöbb szuperérzékeny, hogy elkerülje a címkézést, vagy 
akár csak a megkülönböztetést bármilyen szinten, inkább körülírja a fogalmat, és kerüli a szupe-
rérzékeny szó használatát.  
Már óvodáskorban jellemző, hogy kiszúrják az érzékenyebb gyerekeket az óvodában, és elősze-
retettel piszkálják ezért a társaik. Sokan titulálják őket félénknek, megbélyegezve őket egy 
egész életre. Ezért is nagyon fontos, ahogy már a fentiekben is említettem, a környezet szere-
pe. Felnőttkorban a legtöbb szuperérzékeny az önelfogadással és elfogadtatással küzd, és azzal, 
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hogy megtalálja a számára leginkább megfelelő hivatást. És ezen a ponton gondolom úgy, hogy 
a coaching nagyon hasznos eszköz lehet arra, hogy egy szuperérzékeny kellő önbizalommal fel-
vértezve kibontakoztathassa a tehetségét.  

A szuperérzékeny coach 
Először vegyük az én példámat. Sokáig nem tudtam nevet adni az érzésnek, csak azt éreztem, 
hogy kicsit más vagyok, mint a társaim. Hamar kimerülök, nem szeretem a hangos helyeket, sze-
retek megfigyelni, szeretem a csendet, ugyanakkor nagyon hamar meg tudom állapítani, hogy ki 
mit érez, milyen a személyisége, egy csoportban hogyan működik stb. Mígnem pár évvel ezelőtt 
a lányomnál hasonló tulajdonságok jöttek elő: sokkal érettebben gondolkodik a társainál, kiváló a 
memóriája, ugyanakkor, ha bárkit a környezetében szomorúnak lát vagy éppen sír, ő is rögtön át-
veszi a hangulatát, és sírni kezd. Kisebb kutatás után megtaláltam a nevet is, amit kerestem: szu-
perérzékeny. Ahogy olvastam a könyvet a szuperérzékenységről, mintha rólam írták volna. Utólag 
sok minden értelmet nyert, például, hogy ha nem is teljesen tudatosan, de valahol a felszín alatt 
miért motivált mindig is, hogy emberekkel foglalkozzak, miért fordultam a pszichológia felé, és 
miért gondolom úgy, hogy a coachingban megtaláltam mindazt, amit eddig kerestem. A coa-
ching ugyanis egy kiváló eszköz arra is, hogy a szuperérzékeny emberek megtalálják a helyüket 
a világban, tudatosítsák magukban, hogy melyek a nekik megfelelő szakmák, és mi az, ami náluk 
működik.  

Coaching szuperérzékenyeknek?  
Nagyon sok szuperérzékeny keres meg azzal a problémával, hogy nem tudja, hogyan is érvénye-
síthetné az érdekeit a munkahelyen, úgy érzi, elnyomják, nem figyelnek rá eléggé, pedig rengeteg 
kreatív ötlete lenne. Mégis elfáradt abban, hogy állandóan küzdjön azért, hogy egyáltalán meg-
hallgassák, ezért inkább felmond, és másik állást keres. 

Sokan, akik felkeresnek, azon csodálkoznak el leginkább, hogy mások
nem úgy működnek, mint ők. Szinte el sem akarják hinni, hogy másnak
nem az a legfontosabb, hogy a társadalomnak hasznos tagjai legyenek,
hogy segítsenek másokon, hogy mások fele annyi tudással úgy érzik,
mindent tudnak, holott egy szuperérzékeny mindig mindenben a töké-
letességre törekszik.

A coaching köztudottan az önismeret fejlesztésének egyik leghatékonyabb módja. Márpedig egy 
szuperérzékeny számára elengedhetetlen, hogy tudatosítsa magában a saját testi működését, az 
érzékenységének a különböző forrásait azért, hogy azt össze tudja hangolni a jelenlegi életvite-
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lével. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz tudni az érzékenységedről, előbb-utóbb rá fogsz jönni, 
hogy te leszel a fejlődésed legnagyobb gátja. Ugyanis a szuperérzékenyek köztudottan hajla-
mosak a környezeti ingerek (köztük stressz) hatására kiváltott betegségekre úgy, mint például 
az allergia, autoimmun betegség, pajzsmirigy megbetegedése, inzulinrezisztencia stb., de eb-
ből adódóan a depresszió és ehhez kapcsolódó egyéb lelki megbetegedésekre is. 
Gondoltál már arra, hogy mit csináltál volna másként, ha te, vagy akár csak a szüleid tudták 
volna, hogy szuperérzékeny vagy? Sosincs késő változtatni! Mivel sok szuperérzékeny érez-
hette úgy gyerekkorában, hogy ő kívülálló, valószínűsíthető, hogy ez az önbecsülésén is meg-
látszik. Ráadásul sokszor hajlamosak azt mondani a szuperérzékenyekre, hogy gátlásosak, int-
rovertáltak, elvarázsoltak, holott ezek inkább csak olyan címkék, amelyek tovább rombolják az 
önbecsülésüket. 
Egy szuperérzékennyel tehát elég mélyről kell kezdeni a coachingfolyamatot, de megéri. Első 
körben meg kell ismernie újra önmagát, meg kell tanulnia bíznia saját magában, és el kell fo-
gadnia, hogy sajnos nem mindenki úgy gondolkodik, mint ő. A coaching pedig egy kiváló esz-
köze a tudatosításon keresztül az önismereti fejlődésnek. Sokkal kiegyensúlyozottabbak lehe-
tünk, ha úgy érezzük, hogy az irányítás a mi kezünkben van, és nem csak áldozatai vagyunk a 
túláradó környezeti ingereknek.  

Felhasznált irodalom:  
Elaine N. Aron (2012). Szuperérzékeny gyerekek. Budapest: Sensum Donum 
Elaine N. Aron (2011). Szuperérzékeny vagyok?. Budapest: Sensum Donum

Kövesdi Eszter
Közgazdász, bankos, könyvelő, kommunikációs szakember, pszichológus, két gyermek anyukája, coach és szuperér-
zékeny. Szuperérzékeny lévén az élethosszig tartó tanulás elkötelezett híve, ahogy ez diplomái számából is látszik. 
Ezenkívül a szuperérzékenység szakértőjeként a cikkben hivatkozott szerző, Elaine N. Aron által közvetlenül ajánlott 
pszichológus és coach, elsőként és egyedüliként Magyarországon. Több mint 10 évet dolgozott egy nemzetközi hát-
terű bank értékesítési osztályán igazgató-helyettesként, miután megtalálta az igazi hivatását. Jelenleg pszichológus-
ként és coachként támogatja a hozzá forduló szuperérzékenyeket, kihívással szembe nézőket, kezdő vállalkozókat és 
mindenkit, aki kapcsolódni tud hozzá eléggé ahhoz, hogy közösen találják meg a számára megfelelő utat. 
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