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Czy wydaje ci się, że twoje dziecko jest zbyt wrażliwe?
Czy drażnią je szorstkie ubrania? Nietypowe smaki? Głośne dźwięki? Zmiany w codziennej rutynie?
Czy twoje dziecko chodzi z głową w chmurach i śni na jawie?
Czy woli cichą zabawę od dużych i głośnych grup? 
Czy wydaje się, że czyta ci w myślach? Czy zadaje dużo pytań? 
Czy jest niezmiernie spostrzegawcze i zauważa wszystkie szczegóły?
Czy na nowe sytuacje reaguje wycofaniem bądź lękiem?
Czy łatwo je zranić krytyczną uwagą lub zachowaniem?
Czy scharakteryzowałbyś je jako zbyt nieśmiałe, zbyt wrażliwe lub zbyt emocjonalne? 
Czy martwisz się czasem, że twoje dziecko może sobie nie poradzić we współczesnym – przytłaczającym i obfitującym w źródła
stresu – świecie?

Jeśli odpowiedziałeś „tak” na którekolwiek z powyższych pytań, to najprawdopodobniej wychowujesz wysoko wrażliwe dziecko. Uwierz,
że to wspaniała rzecz. Jeżeli jednak masz wątpliwości, to z pewnością rozwieje je prof. Elaine Aron.
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Elaine Aron – profesor psychologii, szkoleniowiec, badacz i wysoko wrażliwa osoba. Autorka książek Wysoko wrażliwi. Jak funkcjonować
w świecie, który nas przytłacza, The highly sensitive person in love oraz The highly sensitive person’s workbook. Tytuł magistra psychologii
klinicznej uzyskała na Uniwersytecie York w Toronto, a tytuł doktora klinicznej psychologii głębi – w Pacifica Graduate Institute. Odbyła
staż w C. G. Jung Institute w San Francisco. Prowadzi małą praktykę psychoterapeutyczną w Mill Valley #℣佐⌡⌀䬀愀氀椀昀漀爀渀椀愀⌡⍃倣℣. Od 1991 roku
prowadzi badania nad wysoką wrażliwością, która jest wrodzoną cechą temperamentu. Elaine Aron i jej mąż Arthur Aron są wiodącymi
badaczami psychologii miłości i bliskich relacji. Są także pionierami badania zarówno wrażliwości, jak i miłości za pomocą
funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. 
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