
 

 

Jak myśleć mniej - poradnik dla osób nadwrażliwych, nadmiernie 

analizujących wszystko 
 

       Osoby nadwrażliwe, nadmiernie analizujące wszystko przeżywają wszystko zanadto,  

z niezwykłą intensywnością. Doznania, emocje, wrażliwość to u nich wszystko jest spotęgowane. Cały 

ich system zmysłowy i emocjonalny jest nadwrażliwy. Ludzie „myślący i czujący za dużo” często czują 

się nieszczęśliwi. Ich umysł nie daje im chwili wytchnienia nawet w nocy. Mają poczucie, że nie pasują 

do otaczającego świata, są bardzo krytyczni wobec siebie, z niskim poczuciem własnej wartości. 

Jedną z zasadniczych cech osób nadwrażliwych jest idealizm, a inną jest fałszywy obraz siebie, który 

powoduje, że te osoby czują się gorsze. Często na swojej drodze spotykamy takie osoby  

i zastanawiamy się, jak im pomóc. Zwykle mówimy im, że muszą się mniej przejmować i mniej 

analizować. Niestety tego typu porady powodują, że te osoby jeszcze bardziej czują się odmiennie, 

niezrozumiane i nie są w stanie wprowadzić tego typu porady w życie. Dlaczego ? Rozumowaniem 

nadwrażliwych zawiaduje prawa półkula mózgu. Jest ona odpowiedzialna za emocje i sferę 

uczuciową. Mówiąc metaforą „informacje przechodzą przez serce zanim dotrą do mózgu”. Półkula 

prawa bez przerwy produkuje myśli, a do wszystkich szczegółów przywiązuje jednakową wagę.  

W wyniku tego trudno nadwrażliwym dokonywać chłodnych i rozsądnych ocen. Emocje zalewają 

nadwrażliwców, podlegają oni wahaniom nastroju, od niepokoju po entuzjazm. Osoby te potrzebują 

uczucia, zachęt, kontaktu, pozytywnej i pogodnej atmosfery w relacjach. Są niesłychanie wrażliwi na 

osąd innych, dlatego trzeba ciągle utwierdzać ich w poczuciu własnej wartości. U osób nadwrażliwych 

ciało migdałowate pod wpływem nieustającego stresu jest stale pobudzone, a więc w ciągłym 

pogotowiu. Wówczas przy każdym przeżyciu emocjonalnym następuje „wyłączenie mózgu”, przestaje 

funkcjonować kora przedczołowa, ośrodek rozumowania i racjonalnego myślenia. Refleksja staje się 

niemożliwa. Często te osoby są hiperempatyczne, przenikliwe wychwytują, wyczuwają natychmiast 

stan emocjonalny osób wokół siebie. Są bardzo cenieni za swoją umiejętność słuchania i pomoc, jaką 

potrafią przynieść ludziom w problemach. Wiele z tych osób wykorzystuje te cechy w swoim życiu 

zawodowym. U nadwrażliwych pracuje w dużej mierze prawa półkula co powoduje, iż występuje  

u nich myślenie rozgałęzione czyli kilka pomysłów jednocześnie ( które jest skuteczne przy 

poszukiwaniu rozwiązań problemu). Nadwrażliwi są „nadaktywni, nadwydajni” mentalnie, często są 

roztargnionymi marzycielami i bałaganiarzami często mają trudności z dokończeniem różnych spraw. 

Pamięć działa u nich wybiórczo zabarwiona obrazami i uczuciami. Dużą trudnością u nich jest 

przygotowanie się do ważnego egzaminu ( jak matura), gdyż często wydaje się im, że uczą się czegoś 

co jest absurdalne i aby czegoś się nauczyć muszą na swój użytek stworzyć jakieś powiedzonka, 

skojarzenia, obrazy, kalambury. Nadwrażliwcy (i jednocześnie nadwydajni) mają trudności ze snem, 

śpią krótko i niespokojnie, często cierpią na zaburzenia nastroju ( niedostatek serotoniny), apetytu. 

Zatem nadwrażliwość to dar czy przekleństwo? Wszystko zależy od tego jak do niej się podejdzie i jak 

wykorzysta tą cechę.  

Co mogą w takim razie zrobić osoby nadwrażliwe, aby nie popadać w depresyjne nastroje i kłopoty 

w relacjach z innymi?  

 zaakceptować, że to jacy są, to wynik funkcjonowania ich układu nerwowego, że nie są 

„nienormalni”, należy jednak pamiętać, że jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy, którą muszą 



dokonać. Często przechodzą przez różne etapy jak zaprzeczenie, złość na to że są odmienni, 

popadają w depresję i dopiero na końcu pojawia się u nich akceptacja.  

 istotne jest wyzbycie się perfekcjonizmu, wręcz pedantyzmu. Osoby nadwrażliwe, nadaktywne 

są wymagające i krytyczne, pragną w pełni panować nad wszystkimi szczegółami, stąd mają 

trudności z dokończeniem różnych projektów i prac.    

 istotne jest tworzenie map myśli, które pozwalają zorganizować myślenie. Nadwrażliwi, są 

„nadwydajni mentalnie” i mają skłonność do dyskutowania o ideach i zapominają o trzymaniu się 

konkretów, dlatego potrzebna jest mapa myśli. Co jest potrzebne do skonstruowania mapy 

myśli? Sporządzenie mapy myśli wymaga arkusza papieru i kredek lub pisaków. Po środku kartki 

umieszcza się  tytuł czyli problem, nad którym się pracuje, a wokół myśli przewodnie. Ważne, aby 

były brane pod uwagę pewne poziomy logiczne: 

- otoczenie ( środowisko) czyli odpowiedź na pytania: „Gdzie?” „Kiedy ?” „Z kim?”,  „Kto inny?” 

Czyli otoczenie dotyczy wszystkiego, co jest na zewnątrz osoby - to na co tylko może reagować, 

ale wyznacza też granice osobistej kontroli. Nadwydajny ma trudność do przyznania się do 

bezbronności. Chodzi o to, aby nie marnować energii próbując wpłynąć na coś co leży poza 

zasięgiem mocy tej osoby. 

- sposoby wykonania – tu chodzi o działania czyli odpowiedź na pytanie „Co robię?” 

- zdolności – czyli nasze zasoby, którymi dysponujemy by móc działać a więc nasze umiejętności, 

kompetencje. Osoby nadwydajne są chętne do dzielenia się informacjami, wiedzą. Rywalizacja 

jest im obca.  

- wartości i przekonania – ten poziom dotyczy motywacji, priorytetów czyli pytań: „Dlaczego coś 

robię?”, „W jakim celu?”, „Co jest dla nas istotne w tym, że…?”. 

- tożsamość – poziom, który mówi o tym kim jesteśmy, o naszej misji, o światopoglądze czyli 

odpowiedź na pytanie „Kim jestem?”  

Należy pamiętać, że mózg i prawa półkula u nadwrażliwych mają swoje potrzeby… 

 Twój mózg uwielbia się uczyć. Bez nauki popada w przygnębienie i pogrąża się w obsesyjnych 

myślach. Możesz uczyć się czego chcesz. Przestrzegaj tylko dwóch podstawowych zasad: 

- jeśli przestajesz rozumieć, to znaczy że za bardzo komplikujesz sprawę, która jest prostsza, niż Ci 

się wydawało, 

- uczenie się wymaga wytrwałości, nawet jeśli coś wydaje się Ci zagmatwane lub nudne, nie 

można tego pominąć. 

 Uprawiaj sporty, bo to pozwoli Ci kanalizować Twoją niesamowitą energię. Sport pomaga 

uzupełnić deficyty serotoniny i dopaminy.  

 Twój mózg został tak skonstruowany, aby tworzyć i nie ma znaczenia czy chodzi o roboty ręczne 

czy działalność intelektualną musi coś wyobrażać sobie, wymyślać, projektować, wytwarzać, 

budować.  

 Twój mózg potrzebuje kontaktu ze sztuką, która karmi nasze zmysły i skłania nas do wzruszeń.  

 



Jak odnajdywać się wśród ludzi pomimo nadwrażliwości, nadwydajności czyli jak stworzyć udane 

życie towarzyskie? 

- Zaakceptować  siebie. Im lepiej te osoby będą rozumieć i akceptować siebie, tym wyższa będzie ich 

samoocena, dzięki temu też zwiększy się szacunek innych do nich. Do tej pory próby przystosowania 

się do innych były dla tej osoby męczące i rozczarowujące. Trzeba zrozumieć, że ludzie się różnią, a 

świat „lewopółkulowców” jest odmienny od „prawopółkulowców”.  Często nadwrażliwi czują się 

samotni i tak bardzo tej samotności nie lubią, że wolą kiepskie towarzystwo. Stają się łatwymi 

ofiarami, a ich relacje z ludźmi stają się koszmarem. Często boją się samotności, stąd wiążą się z 

niewłaściwymi osobami.  

- Nie przejmować się krytyką. Osoby nadwrażliwe przejmują się krytycznymi uwagami, a przecież 

pewne krytyczne uwagi mogą się stać cennymi uwagami do wykorzystania na drodze rozwoju. Nie 

stracą wartości, jeśli będzie się je przyjmować na poziomie zachowań, a nie na poziomie wartości czy 

tożsamości. Należy nauczyć się przyjmować krytykę jak komunikat zwrotny. Jeśli jest ona trafna 

należy za nią podziękować, jeśli się nie zgadzamy należy uciąć krótko „ To Ty jesteś takiego zdania”. 

Jeśli to dotyczy jednej z cech nadwydajności czy nadwrażliwości warto odpowiedzieć po prostu 

„Prawda, jestem za bardzo …” . Na początek trzeba zadbać, by inni ludzie nas szanowali. Człowiekowi 

dorosłemu nie jest potrzebna do życia aprobata wszystkich.  

- Nie należy wpuszczać ludzi do swojego życia, którzy niszczą i wykorzystują. Należy rozróżniać 

przyjaciół, kolegów i znajomych, a utrzymując stosunki z każdą z tych grup warto wiedzieć czego 

można się spodziewać od poszczególnych ludzi.  Należy się pogodzić, że niektóre relacje będą 

powierzchowne, więc nie można nawiązywać bliskich intymnych relacji z osobami przygodnymi. Żyjąc 

w społeczeństwie, musimy się także godzić na przyjmowanie pomocy. Oznacza to, że powinniśmy 

prosić tylko o taką, jaka nie wykracza poza możliwości drugiego człowieka.  

- Osoby nadwrażliwe często wiążą się z narcystycznymi dręczycielami, czują się wykorzystane  

i udręczone.  Najlepsze związki stanowią związki dwójki nadwydajnych, nadwrażliwych, te osoby są 

pełne energii i humoru, ciekawe świata ważnym warunkiem jest fakt, aby obydwoje się nie 

przejmowani zbytnią swoją nadwrażliwością, nadwydajnością.   

 

       Pamiętajmy, że zawsze istnieli ludzie odmienni, o naturze artystycznej, twórczej, emocjonalnej.  

W historii mnóstwo jest wybitnych i genialnych umysłów, którzy byli odbierani jako nadwrażliwi, 

„nadwydajni mentalnie”, ale właśnie dzięki swojej dużej wrażliwości i nietypowemu myśleniu zapisali 

się na kartach historii, bo dokonali czegoś niezwykłego! 
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