
 

 

Szuperérzékeny a gyermekem? 

 

szülői kérdőív 
 

 
Kérlek, gondold át az alábbi állításokat! 

Akkor igaz az állítás, ha a jelenben igaz a gyermekedre, vagy 
többnyire igaz, vagy a múltban huzamosabb ideig igaz volt. 

 
A gyermekem… 

 

 

Könnyen megijed. I    H 

Panaszkodik, hogy szúrós a pulcsija, töri a varrás a zokniján, vagy viszket a 
nyaka a ruhacímkétől. 

I    H 

Általában nem rajong a nagy meglepetésekért. I    H 

Többet tanul gyengéd figyelmeztetésekből, mint szigorú büntetésből.  I    H 

Mintha olvasna a gondolataimban. I    H 

Korához képest gazdag szókincse van. I    H 

Megérzi a legenyhébb szokatlan szagokat is. I    H 

Jó a humorérzéke. I    H 

Meglepően jó megérzései vannak (intuitív). I    H 

Nehezen tud elaludni egy izgalmas nap után. I    H 

Rosszul viseli a nagy változásokat.  I    H 

Nyomban át akar öltözni, ha a ruhája átnedvesedik vagy bepiszkolódik. I    H 

Sokat kérdez. I    H 

Maximalista. I    H 

Érzékeli mások feszültségét. I    H 

A háttérbe húzódva csendben eljátszogat.  I    H 

Mély, gondolatébresztő kérdéseket tesz föl. I    H 

Rosszul tűri a fizikai fájdalmat. I    H 

Nem érzi jól magát zajos helyeken. I    H 

Észreveszi a legapróbb változásokat is (valami más helyre került, valami 
változás van valaki külsején). 

I    H 

Mielőtt felmászna a magasba, felméri, hogy biztonságos-e. I    H 

Akkor teljesít a legjobban, ha nincsenek jelen idegenek. I    H 

 
Mennyi IGEN válaszod volt? 

 



 

 

Kiértékelés 

 
(Alaine N. Aron – Szuperérzékeny gyerek) 

 

Ha tizenhárom vagy annál több kérdésre igaz választ adtál,  
akkor a gyermeked valószínűleg szuperérzékeny. 

 

Fontos! Semmilyen pszichológiai teszt sem lehet annyira pontos, 
hogy arra alapozva döntsd el, hogyan fogsz bánni gyermekeddel a továbbiakban. 

 

 
“A szuperérzékenység egy normális, biológiai eredetű személyiségbeli és 

fiziológiai különbség, ami öröklődhet, és a magasabbrendű élőlények 15-

20 százalékára jellemző. Akik ezzel a tulajdonsággal rendelkeznek, azok 

jobban észreveszik a finom részleteket, és mélyebben dolgozzák fel a 

történéseket.” (Dr. Alaine N. Aron) 

Rajtad is múlik, mit kezd majd az adottságával:  

kihasználja az előnyeit, mer különleges lenni, vagy  

hagyja hogy a címkék önbeteljesítő jóslata által a tömeg bevonzza…  

Az írásterápián alapuló HS-coaching megerősít, támogat, amikor … 

 bizonytalan vagy gyermeked „félénksége” miatt. 
 aggódsz, gyermeked perfekcionizmusa, túlzott biztonságigénye, visszahúzódó 

természete miatt. 
 úgy látod, gyermeked otthon tombol, még az óvodában, iskolában félszeg, 

visszahúzódó. 
 szeretnéd nem hiperszenzitívként megérteni a gyermeked, hogy minél inkább 

támogathasd. 
 hiperszenzitívként a különlegességedet is a gyermekeid javára kívánod fordítani. 

 
A HS coaching során a coach… 

Információt ad a szuperérzékenységről: biológiai, érzelmi, mentális vonatkozásáról 
egyaránt. Támogat, hogy felismerd gyermeked, párod, barátod különlegességét a furcsa 
szokások mögött. Segít megérteni és elfogadni ezt az adottságod – önmagadban, 
gyermekedben, társadban. Eszközöket ad, hogyan kezeld a mindennapok kihívásait, ha 
szuperérzékeny személyiség vagy. Technikákat javasol, hogyan segítsd gyermeked ennek 
megélésében, hogyan készítsd fel ennek elfogadására, hogyan bátorítsd különlegessége 
megélésében; hogyan elsajátítsd a FELELÖS© szülői attitűdöt. Utakat nyit a tehetség 
kibontakoztatásához önmagad, gyermeked, társad számára. 

 
HS COACHING: ENGEDNI KÜLÖNLEGESNEK LENNI… 
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