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Glad igen
efter en narcissist
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• Tvivler ikke på sin egen storhed.
• Kan være veltalende, charmerende.
• Er insisterende, dominerende, beslutsom 

med stor gennemslagskraft.
• Fylder meget og tiltrækker opmærksomhed.
• Kan være interessant og inspirerende, der 

sker noget, dér hvor han er.
• Det kan være en fordel at kende ham.

DEN GRANDIOSE NARCISSIST
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• Han kan virke venlig, sympatisk, 
tilbageholdende og genert.

• Men når man lære ham at kende, vil man 
opdage, at han har en stilfærdig og 
raffineret evne til at få andre mennesker til 
at beskæftige sig med ham og interessere 
sig for ham. Tale om ham og om emner, der 
interesserer ham.

DEN STILFÆRDIGE NARCISSIST
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• Han kan være et offer og tiltrække den 
kvinde, der føler sig værdifuld, når hun 
kan redde andre mennesker. 

• Kvinden der opfatter sig selv som kærlig 
med et stort omsorgsgen.

• Kvinden der har ondt af ham og ønsker at 
redde ham.

OFFERET
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• Har et ekstremt behov for opmærksomhed, 
at nogen beskæftiger sig med dem.

• Egoistisk og selvoptaget.
• Er kun optaget af sine egne behov, sit liv.
• Føler sig berettiget til særregler.
• Ingen empati – men kan aflæse andre.
• Jaloux og misundelig – på alle.
• Tåler ikke kritik eller blive talt i mod.

FÆLLESTRÆK
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• Insisterende og grænseoverskridende. 
• Kontrollerende og manipulerende. 
• Ingen forståelse, respekt eller samvittighed.
• De genkender ikke andres følelser.
• Tager ikke ansvar for fælles løsninger.
• De kan lyve, så man tror, det er løgn.

FÆLLESTRÆK
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• En narcissist er ikke den person han 
udgiver sig for at være.

• Det ene øjeblik er han drømmemanden, 
der giver kvinden dét, hun gerne vil have.

• Det næste øjeblik er han en tyran og 
ekspert i at skabe uro, frygt, kaos, 
utryghed, dramaer og vrede.

• Stemningen forandrer sig på et sekund.

TO PERSONLIGHEDER
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• Han er som en motor der aldrig går i stå.

• Han har behov for forelskelsen, flirten, 
kicket, kaos, konflikter og dramaer.

HØJT ENERGINIVEAU
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• En narcissist er ekspert i at få en kvinde 
til at forelske sig i ham.

• Han giver hende dét, hun savner og 
længes efter. Han får hende til at føle sig 
set og ønsket og som den eneste ene.

• Han får hende til at tro, at det er den 
store kærlighed, og at de har en 
vidunderlig fremtid sammen. 

DEN PERFEKTE FORFØRER
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FORHOLDET
ER IKKE KUN SKIDT

DET ER OGSÅ FANTASTISK
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DET ER SÅ SVÆRT AT 
KOMME FRI AF FORHOLDET 
OG KOMME GODT VIDERE
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• Du kommer ikke uden at mærke et dybt, 
smertefuldt stik i hjertet, når du indser, at 
du må give helt slip på den mand, du elsker.

• Det kan være fristende at blive i forholdet 
eller gå tilbage for at undgå at mærke 
smerten og tomheden. 

ET STIK DYBT I HJERTET
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• Han forstår sig ikke på kærlighed. Han har 
en overfladisk følelsesliv.

• Han har ingen empati eller omsorg.

• Ingen samvittighed.

• Han lyver.

• Han manipulerer.

• Han er umulig at kommunikere med.

DET ER IKKE KÆRLIGHED
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• Du må indse, at han har helt andre 
hensigter med alt, hvad han siger og alt, 
hvad han gør, end du har fantasi til at 
forestille dig.

• Men han kan få det til at ligne kærlighed. 

• Du mister din dømmekraft og skelneevne 
på grund af det løgnagtige spil.

DET ER IKKE KÆRLIGHED
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• Han har kun brug for din reaktion. 
Han får energi, og du bliver udmattet.

• Han vil konstant opmuntre dig, udfordre dig 
og provokere dig til at give ham dét, som 
han har brug for. Også længe efter forholdet 
er slut.

• Reagerer du med forelskelse, irritation, 
vrede, længsel, ked af det? Han er ligeglad, 
han har brug for din reaktion.

DU ER EN FORSYNINGSKILDE
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• Hun er udsat for et konstant pres.

• Kan ikke leve op til hans forventninger.

• Hun forsøger og forsøger. 

• Hun rykker sine grænser.

• Hun bliver mere og mere udmattet. 

• Mister dømmekraften og skelneevnen.

• Mister sig selv og bliver ukoncentreret.

HVAD GØR DET VED KVINDEN
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• Alle tanker og al opmærksomheden er 
rettet mod ham og mod forholdet.

• Søger forklaring – ønsker at forstå.

• Hun føler, at hun ikke er god nok og 
vanskelig at elske.

• Er i tvivl om det er hende, der er narcissist.

HVAD GØR DET VED KVINDEN
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I al for lang tid har alle dine tanker og hele 
din opmærksomhed været rettet i retning 
af ham og jeres forhold.

• Flyt fokus fra HAM til DIG.

• Tag dig godt af dig selv, og acceptér, 
hvordan du har det. Gør hvad du kan for 
at komme godt videre og blive glad igen.

KOM GODT VIDERE

18
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• Er du ked af det. Græder du.
• Er du jaloux og nysgerrig.
• Vred.
• Du må finde nye sider frem i dig selv.
• Er du bitter – ønsker du hævn.
• Skamfuld – føler du at du intet er værd.
• Ukoncentreret – som vat i hovedet.
• Er du ensom, føler du en tomhed.
• Føler du sorg, længes du.
• Håber du på at få ham tilbage.

KOM GODT VIDERE
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• Erkend, at du er i en meget sårbar periode, 
indtil du har fundet godt tilbage til dig selv.

• Stol på, det går over, at du bliver glad igen.

• Det kræver udholdenhed i en periode.

• Se virkeligheden i øjnene.

HOLD FAST OG HOLD UD
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Drømmemanden er ikke andet end et 
formidabelt godt skuespil.

Og du er ikke andet end en forsyningskilde.
Og det er du, så længe du reagerer på ham.

FORELSKET I EN DRØM
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• På dine forventninger, dit håb og kampe.

• På din retfærdighedssans.

• På dit behov for at forstå.

• På din lyst til hævn.

• På kampen for at få ret. 

• På kampen for, at han indser sine fejl.

INDSE, AT DU HAR MØDT DIN OVERMAND

GIV SLIP 
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Du trænger til et menneske der:
• Tager sig godt af dig.

• Lytter til dig.

• Forstår hvor svært, du har det.

• Giver dig omsorg og tålmodighed.

• Et menneske du kan stole på, som ikke 
svigter dig, og som opmuntrer dig.

KÆRLIGHED TIL DIG SELV
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• Så lidt kontakt som overhovedet muligt.

Afklar på forhånd, hvis du møder ham uventet

• Vil du overhovedet hilse på ham?

• Vil du tale med ham? Om hvad?

• Vil du hilse kort og vende dig væk?

KONTAKT MED DIN EKS

24
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• Forvent dét, du ved, du kan forvente.

• Gør din kommunikation kort – foretræk 
skriftlig kontakt.

• Hold dig til det praktiske og konkrete.

• Undlad at tale om følelsesmæssige emner.

• Undlad at lade ham vide, hvordan du har 
det, og hvilken indvirkning han har på dig.

KONTAKT MED DIN EKS
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• HUSK. Det er umuligt at kommuniker med 
en narcissist. Uanset hvordan du gør.

• Han tænker kun på sig selv.

• Han er ikke interesseret i fælles løsninger.
Heller ikke selv om i har fælles børn.

Han er udelukkende ude på at få din reaktion!
Du er en god forsyningskilde, så længe du 
reagerer.

KONTAKT MED DIN EKS
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• Svar ikke på mails og sms i forbifarten 
eller med afsæt i følelserne.

• Læs ikke for meget mellem linjerne.

• Giv tid, når I mødes. Vær ikke fortravlet. 
Sæt tempoet ned. Træk vejret.

• Giv tid til restitution efter mødet.

KONTAKT MED DIN EKS
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• Lad os tale om det senere.

• Det vil jeg ikke tale om nu.

• Det er ikke sandt, det du siger.

• Sådan skal du ikke tale til mig!!

Sætninger, der udtrykker din mening.
En grænse. Et punktum. Ingen videre snak.

STANDARDSÆTNINGER
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• Undlad at være kæk og overskudsagtig, 
når ikke du er det.

• Overhør ikke din sårbarhed, deltag ikke på
grund af stædighed.

• Så længe du reagerer på ham, så hold dig 
væk. Fordi det er bedst for dig.

• Det er uretfærdigt, du kan være jaloux og 
føle, at han har vundet, du har tabt.

DU MÅ TRÆKKE DIG
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EN SKILSMISSE FRA EN 
NARCISSIST ER IKKE EN 

ALMINDELIG SKILSMISSE, 
DER KAN SAMMENLIGNES 

MED ANDRE

30
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DET TAGER TID 

LYT IKKE TIL ANDRES 
VELMENENDE RÅD
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• Du er ikke dig selv, du er ude af balance, 
og du har kærestesorg. 

• Din tilstand vil fylde for meget i et nyt 
forhold.

• Hvis du indleder et nyt forhold, før du er 
parat, finder du ikke den rette. Og du har 
ikke brug for et nederlag.

FIND DIG SELV FØR DU 
FINDER EN ANDEN
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• Giv tid - sæt en tidsramme.

• Fokuser på kærligheden til dig selv.

• Gå op i noget, der adspreder dig.

• Øv dig i at blive en god kæreste.

• Accepter, at andre ikke forstår dig.

• Tal mindre om ham. Udvælg hvem.

• Du kan have brug for hjælp.

RÅD OG REDSKABER
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• Sammenlign ikke din nye kæreste med din 
eks. Det vil føles mere roligt og rart.

• Brug ikke din logik og dine drømme.     
Mærk om det mærkes trygt og godt.      
Vær tro mod dét, du mærker. Sig nej tak, 
hvis ikke det føles godt.

• Hæv standarden for, hvad du vil finde dig i.

TILBAGE TIL KÆRLIGHEDEN
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• Hold dig væk fra grænseoverskridende, 
insisterende mænd, med kaos i tidligere 
forhold.

• Vær på vagt, hvis ikke det kan gå hurtigt 
nok for ham.

• Sig nej tak, hvis forholdet forhindrer dig i at 
være dig selv og sige ja og nej. 

TILBAGE TIL KÆRLIGHEDEN
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• Du må acceptere en vis usikkerhed i 
begyndelsen af et nyt forhold.

• Det kan være vanskeligt at stole på en 
partner igen.

• Flash back. Kroppen husker.
Du kan se syner og mistolker hans 
almindelige adfærd og uskyldige situationer.

• Stol på dig selv og tag konsekvensen.

TILBAGE TIL KÆRLIGHEDEN

36
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• En omsorgsfuld og kærlig partner er 
parat til at hjælpe og gøre dig tryg.

• Men det er dit ansvar, at det ikke kommer 
til at præge jeres forhold negativt.

• Du må lære at skelne, hvornår det er 
nødvendigt at involvere din partner, og 
hvornår du selv må tackle din usikkerhed.

• Tiden vil hjælpe dig tilbage til balancen.

TILBAGE TIL KÆRLIGHEDEN
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• ALLE kan falde for en narcissist.
• Kvinder med et stort omsorgs-gen.

• Kvinder der har svært ved grænser.
• Kvinder, der er vant til at nøjes med lidt i

følelsesmæssige sammenhænge. Hvis 
ønsker og behov kommer i anden række.

• Kvinder der er bange for at miste hvis de
siger nej.

HVEM FALDER FOR EN NARC
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Det kan være en livsforandrende oplevelse 
at være tæt på en narcissist.
• Hvad har du lært om andre mennesker?

• Hvad har du lært om dig selv?

• Hvad har du lært om din frygt?

• Hvad vil du love dig selv i fremtiden?

HVAD HAR DU LÆRT?
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Man skønner, at mindst 6 procent har en 
narcissistisk personlighedsforstyrrelse.
I større eller mindre grad - flertallet er 
mænd. 

Det skønnes, at hver narcissist har 3 - 4 ofre. 

NARCISSISTER I TAL
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Psykisk vold er den mest udbredte form for 
partnervold i DK.

Et stort flertal i folketinget har fornylig 
vedtaget at kriminalisere psykisk vold.

Det er et klart signal om, at vi ikke 
tolererer den slags adfærd her i landet.

Viden lærer os at skelne – hvad er psykisk
vold, og hvad er ikke.

PSYKISK VOLD
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Danner
Mødrehjælpen
Mary Fonden
Lev uden vold
Mandecenteret
Det Kriminalpræventive Råd: Ræk ud
Fokus på kvinder 16 – 29 år.

MERE INFO
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Glad igen efter en narcissist.
Forelsket i en narcissist?
Sensitive kvinder i plusalderen. 
Er du også særligt sensitiv? (fransk, norsk, hollandsk og tysk).

Mindfulness for særligt sensitive (norsk og tysk).

Mod til selvværd for særligt sensitive (tysk).

Redskaber til særligt sensitive.
Særligt sensitive – Voksne / Særligt sensitive – Børn.
Kærlighed og selvværd.

BØGER
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• www.moeberg.dk

• Tilmeld mit nyhedsbrev.

• Følg mig på Facebook og Instagram.

• Bøger.

• Personlige coaching samtaler 
– også på telefon.

MERE INFO
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