
Susan Marletta Hart: ‘Leven met hoog gevoeligheid’ Van opgave naar gave. Uitgeverij 
Ten Have, Amsterdam 28e (aangevulde en herziene) druk 2017. ( Eerste druk 2003). 
Zie ook: www.uitgeverijtenhave.nl en www.susanmarlettahart.com 
(Hooggevoeligheid/ Informatief/Lotgenoten/ AG/ED) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Alles zien en alles horen; een kamer binnenkomen en niet alleen de 
meubels en de mensen, maar ook de onuitgesproken conflicten waarnemen; veel 
behoefte hebben aan rust, aan tijd voor jezelf om na te denken en te dromen. Het zijn 
zomaar wat kenmerken van hooggevoelige mensen. 
 
Volgens Susan Marletta Hart hoeven hoogsensitieve mensen geen slachtoffer van hun 
bijzondere gevoeligheid te zijn, maar kunnen ze die tot hun eigen kracht omvormen. In 
haar boek belicht ze onder meer de spirituele kant van hooggevoeligheid en laat ze veel 
ervaringsdeskundigen aan het woord. Bovendien beschrijft ze - vaak heel praktisch - 
manieren om goed met deze eigenschap om te gaan: op het werk, privé en in intieme 
relaties. Een apart hoofdstuk gaat over omgaan met hooggevoelige kinderen. 
 
Over de schrijfster: 
Susan Marletta-Hart werkte enkele jaren voor televisieprogramma's en als freelance 
journaliste.  Ze volgde een opleiding in Shiatsu, Chinese drukpuntmassage. Zo leerde 
ze over haar hooggevoeligheid, waarover zij meerdere boeken schreef. Zij woont en 
werkt in Zwitserland.Ze is een autoriteit op het gebied van hooggevoeligheid. Ze 
schreef verschillende boeken over dit onderwerp, geeft cursussen, lezingen, workshops 
en verzorgt ze een online coachingstraject.  
 
Inzien: www.boekdb.nl/mediafile/550182ff46e1e9.11982594.pdf    
 
Recensies/Extra: 
Bol.com, Drs. P.C.B. de Jager: ‘(…). Na de omschrijving van het begrip 
hooggevoeligheid wordt ingegaan op aspecten als lichaamsbeleving, contacten met 
anderen, prive en op het werk en kwaliteiten als opmerkingsvermogen, creativiteit, 
paranormale gaven en intuïtie.(…). Mede doordat de schrijver het bronnenmateriaal 
aan de hand van vele interviews met hooggevoeligen heeft verzameld, staan in dit voor 
een brede doelgroep geschreven boek praktische handreikingen hoe je met deze 
eigenschap om kunt gaan. (…)’ 
https://www.susanmarlettahart.com/  
https://femkedegrijs.com/hsp-boeken-recensies/hsp-boeken/boeken-met-holistische-
visie/leven-met-hooggevoeligheid-van-opgave-naar-gave-susan-marletta-hart/  
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