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Förord 
Jag fick upp ögonen för att narcissism och psykopati existerar tack vare en coachingklient år 
2020. Under år 2021, insåg att min mamma troligen, förutom andra allvarliga psykiatriska 
diagnoser, också var Histrioniker, min kusin troligen en Covert Narc och en fd date troligen 
narc (det senaste gick upp för mig på en promenad för två veckor sedan.) En kontakts mamma 
Histrioniker, hennes fd psykopat som suttit i fängelse för vad han gjorde åt henne. En till med 
fd psykopat och fängelse. Så detta med att lära sig, veta, kunna, ta till sig, inse vidden av det 
hela, att flera är det etc är en lång process innan alla bitar har fallit på plats.  
 
Konstatera att detta är fallet. Acceptera detta helt och fullt – de är INTE kapabla. Dra 
slutsatser hur jag vill gå vidare, erfarenheter vad du har lärt dig, INTE vill uppleva på nytt och 
jobba med dig själv då jag är kapabel att både förändra mig och dra tydliga gränser som JAG 
SJÄLV måste respektera. Annars får jag ingen annan att göra det. Man går INTE emot mot 
mina kärnvärderingar – de är varken så många eller så svåra. Grundläggande människosyn. 
Man använder inte härskartekniker mot mig. Man hotar inte mig, t ex, varken en eller två 
gånger. Jag vänder varenda tagg jag har utåt när det händer. Fel strategi! Om person varken 
vill erkänna att den haft fel eller tänker göra ett dyft för att förändra sig är jag ute ur bilden, 
med eller utan neddragna underbyxor och förlorade släktingar. Varken jag eller mitt liv har 
kapacitet eller plats för azzholes av någon kategori. 
 
När jag började läsa på och det fanns då och ännu mer idag hur mycket information som 
helst, så skrev jag ner på lösa lappar (rekommenderas INTE!) ord och meningar, röda flaggor 
och varningstrianglar med tanke på att kunna hitta en 20-punktslista över de vanligaste. Ett år 
senare måste jag sätta stopp då denna lista växt mig långt över huvudet. Har ett hundratal 
bilder, stories (UTAN NAMN NÅGONSIN!), men de får vänta. Jag tror och hoppas att jag fått 
med de viktigaste. 
 
Friskrivning 
Jag skriver ofta troligen/kan vara då väldigt få är diagnosticerade och vi ändå måste kunna 
diskutera dem då de ofta skadar så många i sin omgivning, ofta ett helt liv. Alla narc har heller 
inte alla symtom, alla har heller inte samma grad av personlighetsstörning, men de har ofta 
väldigt många likheter. Det anses också att de INTE varken kan älskas, medicineras eller 
terapeutas bättre/bra och att de ytterst sällan ens är villiga att ändra sig, eller så den vilja 
också fejk och går över, framför allt om terapeuten är kunnig/duktig. Självklart finns det som 
vanligt undantag, men de verkar vara få. De allra flesta är okapabla pga störningen. Just detta 
ord ’okapabel’ känns som ett stöd för mig. Min mamma var okapabel till mycket.  
 
Stalltips: Plugga på såsom det gällde livet, då det gör just det. Ditt liv! Bokstavligen! 
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Citronsaftsdokument är underrubriken. Citronsaften kommer från Eva Träffs bok. 
https://booksquare.se/book/narcissism-och-psykopati-en-bok-om-dem-som-aldrig-blir-
lyckliga-pa-riktigt-och-deras-barn/9789189137325  
”Narcissism och Psykopati En bok om dem som aldrig blir lyckliga på riktigt - och deras barn 
Jag kommer aldrig att vara tyst. Oavsett vad någon säger till mig så kommer jag aldrig att 
tystna. För om vi tystnar när vi har något viktigt att berätta, så blir världen lite sämre. Varje 
gång. Jag är ett maskrosbarn. Min far var narcissistisk, men jag skriver böcker om barn och 
självkänsla. Jag som barn fick inte tillräcklig hjälp att växa, men jag arbetar varje dag med just 
detta. Att barn ska få bli självständiga i tanken. Hitta lycka och glädje som språngbräda inför 
livet.  
 
Det är det jag lever för, min mening. Om man får en citron, alltså en negativ upplevelse i livet, 
ska man göra saft av den har jag hört. Göra något bra med det. Jag försöker hela tiden att 
göra saft av mitt livs citroner. Pappa dog med citronerna i handen, förgiftad av livets gång, 
och det gör mycket ont i mitt hjärta att tänka på det. Här är en bok om ett tragiskt livsöde, 
eller egentligen många. Livsöden som med tidig uppmärksamhet och kunskap kanske hade 
kunnat få bättre slut. Oavsett vad du hade tyckt, pappa, om att jag skriver den här boken, så 
handlar den om det som tog ditt liv ifrån dig. Den här boken är till dig, var du än är.” 
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Dansen, berg- och dalbanan, karusellen, looparna, The Never Ending Story, 
cyklerna/återkommande mönster av eld & vatten, kallt & varmt, hetta & 
iskyla, våld & romantik, där de lugna stunderna blir allt färre. 
 
Varningssignalerna, de röda flaggorna, narc-egenskaperna som är symptomatiska. Och vilka är 
narcissister, vilka har narcissistiska drag? Men att vi alla skulle vara narcissister, nej, det håller 
jag inte med om. Sedan finns det som vanligt grader i helsiket, här dom på andra ställen. Att 
vara egoistisk är inte vara narcissist, kanske bara dåligt uppfostrad. Eller egenkär. Men när 
symtomen börjar ta sig över 10, 50 så kan det vara dags att början djupdyka i ämnet. 
Information finns. 
 
ALLA har & gör inte ALLT. Välj eller vraka, stryk över/under, gör en egen lista, skriv ner/skriv 
av dig och GÖM! Ta dig tid, lär dig mer och gör en plan. Tro inte att just du kan ändra en trolig 
psykiatrisk personlighetsstörning som inga professionella klarar av att bota/kurera. Testa lika 
gärna att älska en seriemördare hel igen. Det är storhetsvansinne och kostar liv! Barns liv. 
Husdjurs liv. Ditt liv eller hälsa eller psyke, eller alla delar. Samt förstörda barndomar och 
psykiska problem resten av livet. Stå inte ut, lämna! 
 
Och nej, jag målar INTE upp en vidare rosenskimrande bild av narcissister. Outade och bröt 
med den senaste förra året, det kostade mig nästan hela släkten, så kan bli dyrt att bli fri. Min 
mamma var troligen det också. Men hon var i så fall histrioniker, den andra Covert. 
 
“When people show you who they are, believe them the first time.” Maya Angelou 
 
“This is one of the hardest life lessons that I've ever tried to follow, but it is sage advice. When 
someone really shows you and tells you who they are, take them at their word.” 
https://dancingthroughtherain.com/when-people-show-you-who-they-are-believe-them/  
 
Känn igen och uppmärksamma för dig själv de återkommande mönstren, skriv ner på jobbet, 
sätt ord på känslor – även de förbjudna, dina iakttagelser (om du hunnit/orkat med några.) 
Men konfrontera INTE, det kan bli farligt. De enorma överreaktionerna för en skitsak. Den 
totala affekten. Den tomma själen/ögonen. Missbruksproblematik, självmedicinering med 
illegalt köpta droger/receptbelagda mediciner, köpta läkare, alkohol m m. Svårt att hålla den 
innanför byxorna. Empatistörning. Ingen känsloreglering – allt ut nu. Barnperspektivet.  
 
Lär dig ”lingot”, sätt ord på företeelserna hen gör/utsätter dig för så att du själv förstår. Ta 
bilder, notera – HEMLIGT! 
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Vem älskar du? 
En person med styrkor och svagheter, kunskaper och ömsinthet, kul och trevlig eller en duktig 
skådespelare som trollbinder alla i sin omgivning, men som hemma visar sidor som INTE är 
lika charmerande. Eller vill du ha en spännande kille som tvingar dig till trekanter med sina 
polare medan bebisen tittar på, är borta veckovis hos andra, kör som en blådåre med barnen 
obältade i baksätet och drar i gång fester vid 02 (du ska upp och jobba?) He’s your man! Or 
she’s your lady! En marionettspelare (puppeteer) som får människor inkl dig att göra vad som 
helst. Vem spelar vem? Vem har makten? Sadisten eller masochisten? Vem bryter 
säkerhetsordet vid lekarna hen gillar att ”leka?” 
 
”I Sverige är diagnosen narcissistiskt personlighetssyndrom ovanlig i alla åldrar. Det kan bero 
på att personer som är narcissistiska inte inser att de har problem och därför inte söker hjälp.” 
 

Sjukdomen 
Narc – Narcissistisk personlighetsstörning (NPD). Inget man vare sig älskar, terapeutar eller 
medicinerar bort. Detta på grund av att det inte finns någon terapi som hjälper om hen INTE 
VILL/inser/anser att hen har några som helst problem. Medvetenhet och sjukdomsinsikt 
saknas ofta helt. ALLT är ALLA andras fel, konstant! 
 
Samsjuklighetens delar (Cluster Diagnosis) kan ibland medicineras och behandlas, hittas 
verktyg som underlättar, t ex Bipolär/Mood Disorder/humör- och affektiv störning, fd 
manodepressiv 1, fd Borderline som idag heter Emotionellt instabil. Övriga kan ha olika slags 
schizofreni, depressioner som aldrig går över, HSP, olika slags och grader av NFP; ADHD/ADD, 
OCD (tvångssyndrom), impulskontrollstörningar, Asperger, autism, psykoser/psykiskt 
sammanbrott, Dyslexi/Dyskalkyli, ofta missbruk/beroendeproblematik/självmedicinering; 
alkohol, spel (online/pengar), sex, knark av alla de slag, mediciner/opioider m m. Och på det 
traumabindning, medberoende, PTSD m m åsamkade av någon annan/något annat. 
 
DN – https://www.dn.se/insidan/studio-dn-insidan-sa-vet-du-om-du-ar-utsatt-for-psykisk-
misshandel/  
”Psykologen Anna Bennich medverkar i avsnittet. 
– Det är en väldigt stark process som förklarar varför det är så svårt att lämna en destruktiv 
relation. Traumabindning uppstår när en relation pendlar mellan övergrepp och kärlek, 
mellan varmt och kallt. Inom inlärningspsykologin finns det ett begrepp som heter 
intermittent förstärkning. Och det handlar om att belöningar vi får bara kommer då och då, 
utan att vi vet när. 
 
– Och det förekommer ju också inom uppkomsten av spelmissbruk. På ett enkelt sätt kan man 
förklara det med enarmade banditer. Vi drar och drar och drar utan att det kommer något – 
men så plötsligt klirrar det till. Och det är oerhört förstärkande för oss då att fortsätta dra, 
trots att det är förlust så många fler gånger än det är vinst. Man tänker kanske nästa gång. I 
en destruktiv relation är vi ofta i så dåligt skick, och så utsatta. Och då finns det inget vi önskar 
så mycket som att få komma tillbaka till den här kärleken och värmen. Den enda som kan ta 
bort den här fruktansvärda smärtan som vi är i – det är den som också utsätter mig.” 
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Och när man tänker på att det anses att 25% av Sveriges befolkning har psykiska störningar av 
något slag, som ofta överlappar varandra – depression, självmord, ångest, panikattacker, 
ätstörningar, missbruk, utåtagerande m m är det inte så konstigt att det är många som är 
sjuka och vården hinner/hänger inte med alls.  
 
”Aktiva alkoholister har inte relationer, de tar gisslan.” In Treatment, tv-serie 
 
Detta gäller även enligt mig narcs/psykopater m fl missbrukare/vissa psyksjuka m fl. Men 
trigga aldrig nyktra alkoholister genom att truga/ifrågasätta/förlöjliga!! 
 
Det är synd att vi inte kan glömma våra bekymmer lika lätt som vi glömmer våra välsignelser. 
Det finns så mycket skönhet och brutalitet i världen.  
Men när både narc-utsatta, terapeuter, psykologer m fl slänger sig med diagnoser utan 
utredningar så ska alla dessa som INTE är kliniskt konstaterade tas med en nypa salt. Finns i 
övriga diagnoser kunniga, men inom just detta område/klusterområden många oerhört 
okunniga och kan bli totalt manipulerade av den charmiga, snygga, välklädda och verbala 
narcen med stora gester och fantastiska historier om allt hen varit med om. Och 
skada/traumatisera den utsatta ännu mer. Har nu varit med i ett antal olika FB-grupper, läst 
artiklar, hört berättelser och häpnar av den fortsatta okunskapen som idag år 2022 existerar i 
det svenska samhället. Och vilka är det som betalar?? De utsatta och deras barn! 
 

Olika slags narcissister - A 
”1. Grandiosa narcissister 
Detta är urtypen för en narcissistisk person. Den högljudda, självsäkra, skrytande typen du 
säkert sett i filmer och läst om i böcker. – De grandiosa visar sin uppblåsta självuppfattning 
utan blyghet och kan charma framför allt mer osäkra människor, säger Svenn Torgersen, 
professor emeritus i psykologi vid Oslo universitet till norska KK.no. Den grandiosa narcissisten 
är charmig, uppmärksamhetssökande, självupptagen, okänslig, exploaterande, auktoritär och 
kan vara aggressiv. En del har lätt att bli fysiskt våldsamma. 
2. Sårbara narcissister 
De sårbara narcissisterna har fortfarande drag som att de är självupptagna, berättigade, 
exploaterande, manipulerande och aggressiva, vilka är gemensamma med de grandiosa 
narcissisterna. Skillnaden är att den sårbara narcissisten är så rädd för kritik att den drar sig 
från att få för mycket uppmärksamhet. 
3. Kommunala narcissister 
Den kommunala narcissisten sätter stort värde på vänlighet, närhet och godhet, och skryter 
gärna om sina många storsinta och goda gärningar, och ser sig ofta som moraliskt överlägsen 
alla andra. De kan vara precis lika utåtriktade som de grandiosa narcissisterna, men istället 
för att lyfta fram sitt intellekt och styrka lägger den kommunala narcissisten krutet på att 
framhäva sig själv som godhjärtad och generös. De är inte mindre egotrippade än andra 
narcissister, de har bara andra sätt att få makt och erkännande. 
(kristna/kyrkliga/sekteristiska/überreligiösa/fundamentalister/konspirationssekteristiska/VI 
upphöjda/speciella/invigda EMOT dem sovande/okunniga/parasiter m fl.) 
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4. Maligna narcissister 
Den maligna narcissisten är kanske den värsta av de alla. Hen är närmare psykopaten, tack 
vare sitt behov av att göra andra människor illa, och leka med deras tankar och känslor. De är 
paranoida, omoraliska och sadistiska – men behöver inte vara utåtriktade som de grandiosa 
narcissisterna. De maligna narcissisterna älskar att skapa kaos, är grymma till sin natur och 
aggressiva som personer.” 
https://www.mabra.com/psykologi/det-finns-4-typer-av-narcissister-och-inte-alla-ar-som-du-
tror/7390428  
 
Det finns också fler intressanta artiklar hos Må Bra. Läs dock alltid flera källor för att få någon 
slags helhet av ett problem. Inte bara en.  
 

Olika slags narcissister - B 
1. Den giftiga narcen – anses vara den farligaste, men jag anser att både 1 och 2 är riktigt 

illa. 

2. Den psykopatiska narcen – dragen liknar psykopater, se separat lista. 

3. Covert/dold – till skillnad då mot Overt/öppet narcissistisk 

”Dold (covert) narcissism associeras med introversion, överkänslighet, ångest och 

försvarsattityder (Wink, 1991). Partners till personer med hög nivå av dold narcissism 

beskriver dem som tillbakadragna och bristande i förtroende (Wink, 1992). Definitionerna 

av narcissism är många.” 

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2701700&fileOId=2

701716 

Akta dig för den dolda narcissisten - https://www.worldsbest.rehab/sv/beware-of-the-

covert-narcissist/ 

4. Den exhibitionistiska – med den grandiosa personligheten 

5. Den mobbande narcen – framför allt svaga, men också starka personligheter som de kan 

bryta ner bit för bit och själv känna sig starka 

6. Den förförande narcen – med sex som vapen – ofta kvinnliga psykopater som har denna 

specialisering 

https://www.wellandgood.com/types-of-narcissists/  

 

Histrionisk personlighetsstörning 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Histrionisk_personlighetsst%C3%B6rning  
Råkar känna en som skulle kunna ha varit detta (min mamma), en som troligen är det (en 
väninnas mamma (skrämmande likheter) samt det som Amber Heard bl a blev diagnostiserad 
som. Framför allt; överteatralisk, sexuellt utmanande, överdrivet mån om att tilldra sig andras 
uppmärksamhet, kallas också "hysterisk och psykoinfantil personlighetsstörning." Bingo på 
alla! 
 
”Depps juridiska team har också krävt att Amber skulle genomgå en psykiatrisk utredning 
under 2021. – Resultatet av Ms Heards utredning visar tecken på två diagnoser: Borderline 
och histrionisk personlighetsstörning, sa utredaren Dr Curry enligt People Magazine.” Nu, maj 
2022. 
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En till uppdelning – Cluster A-B-C 
“The DSM-5 identifies three main clusters of personality disorders: 

 

Cluster A: A person with this type behaves in a way that others consider unusual or eccentric. 

There are three cluster A disorders: paranoid, schizoid, and schizotypal personality disorders. 

Cluster B: A person with this type has difficulties regulating their emotions and behavior. 

Others may consider their behavior dramatic, emotional, or erratic. There are four cluster B 

disorders: antisocial, borderline, histrionic, and narcissistic personality disorders. 

Cluster C: A person with this type behaves in anxious or avoidant ways. There are three cluster 

C disorders: avoidant, dependent, and obsessive-compulsive personality disorders. 

 

People with a personality disorder are likely to experience other mental health conditions, 

such as anxiety disorders, mood disorders, including depression, or substance use disorders.” 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320508#what-are-they  

 

PCL-R - Psychopathy Checklist Revised 
Psykopatlistan – https://sv.wikipedia.org/wiki/PCL-R 
”Psychopathy Checklist Revised är en ny version av PCL (Psychopathy Checklist), utformad av 
Robert Hare. Det är den mest använda psykodiagnostisk lista med utmärkande drag för 
psykopati. Skalan består av 20 element. Varje element i PCL-R bedöms med en av tre poäng (0, 
1, 2) genom information från sjukjournaler samt en delvis strukturerad intervju.” 
 

Faktor 1: Aggressiv narcissism 

Charm 

Grandios självuppfattning 

Patologiska lögner 

Manipulativ 

Avsaknad av skuld eller ånger 

Ytliga förbindelser 

Avsaknad av empati 

Oförmåga att ta ansvar för egna handlingar 

 

Faktor 2: Socialt avvikande livsstil 

Behov av stimulation/Lätt uttråkad 

Parasitisk livsstil 

Dålig kontroll över beteende 

Tidiga beteendeproblem 

Avsaknad av realistiska framtida mål 

Impulsivitet 

Oansvar 

Ungdomsbrottslighet 
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Återdragning av villkorlig frigivelse 

Element som inte associeras med någon faktor 

Promiskuöst sexuellt beteende 

Många korta giftermål 

Kriminell mångsidighet 

 

Övriga personlighetsstörningar 
F60 Specifika personlighetsstörningar 
F60.0  Paranoid personlighetsstörning 
F60.1  Schizoid personlighetsstörning 
F60.2  Antisocial personlighetsstörning 
F60.3  Emotionellt instabil personlighetsstörning 
F60.4  Histrionisk personlighetsstörning 
F60.5  Anankastisk personlighetsstörning 
F60.6  Ängslig personlighetsstörning 
F60.7  Osjälvständig personlighetsstörning 
F60.8  Andra specificerade personlighetsstörningar 
F60.9  Personlighetsstörning, ospecificerad 
http://icd.internetmedicin.se/diagnos/F60-Specifika-personlighetsstorningar.html  
 

Vilka faller för en narc/psykopat 
https://www.mabra.com/psykologi/emofiler-kara-psykopater-narcissister/7311744  
Jag skulle säga, om jag generaliserar, empater, med en tuff barndom, svårt att sätta gränser, 
lågt självvärde, aldrig upplevt äkta kärlek eller haft en normal relation som de kan jämföra 
med. Därtill alla slags kvinnor och män från olika bakgrunder och uppväxter. En person med 
högt självvärde kan upplevas som ett äventyr/en riktig utmaning för en narc att bryta ner eller 
förkasta om det blir för jobbigt. Visst finns det likheter, men liksom det finns en massa olika 
slags ”personligheter” inom narcen, så finns det hos de utsatta. Vissa utsatta upp efter ett par 
månader, andra efter 37 år eller aldrig. Samma med narcs som ofta är ombytliga. Beror på hur 
mycket du tolererar, ställer upp på, faller undan, ger med dig. Vissa går aldrig i helsiket 
tillbaka, andra upp till sju gånger eller fler då de är så kära i bilden de aldrig kan få. 
Narkomaners första sil – det blir aldrig så bra igen, hur länge de än försöker. Vissa blir 
sönderslagna, mördade, andra lyckas lappa ihop livet, sig själva och barnen. Försök varken 
älska dem hela eller få dem att inse sina brister. De kan vara ytterst farliga – framför allt 
psykopater, men vissa narcs också. Och psykopater kan ruva på hämnd i tio år för att till slut 
verkställa den när du inget anar. Så i vissa fall liknande, i andra fall inte alls. Du måste lära dig 
spela spelet för att överleva genom att få dem att totalt tappa intresset. Mer om detta längre 
ner. Och narcs kan falla för narcs. 
 
Narcens förfärliga/hemska barndom kan vara sann, men den kan också vara ett hopkok av 
lögner för att manipulera någon till sig närmare, en historia de läst om. Få prata med någon 
som lyssnar, få kärlek, få uppmärksamhet, få empati & sympati. Kolla lite under om du kan få 
reda på något. Lögnerna är ofta många. 
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Känslor 
Uttrycka sina känslor, äga ett känsloregister (oftast väldigt få – arg, glad, ledsen, men det finns 
minst 84 till), känsloreglering, känslodumping – jag är på dåligt humör, du får ta skiten. 
Brené Browns bok kom ut 2021 - Atlas of of the Heart har 87 förklarade känslor.  
https://www.adlibris.com/se/bok/atlas-of-the-heart-9781785043772 
”In her latest book, five-time #1 New York Times bestselling author Dr Brené Brown, writes, "If 
we want to find the way back to ourselves and each other, we need language and the 
grounded confidence to both tell our stories, and to be stewards of the stories that we hear.”  
 
Jag rekommenderar alla hennes böcker, alla övriga finns översatta till svenska utom den 
senaste som säkert kommer i år. Modet att vara sårbar, men kanske inte med en narc. 
 

Mörka triader 
Mörka empater besitter kognitiv och/eller affektiv empati samt egenskaper från den ”mörka 
triaden”; samlingsbeteckning för tre mörka personlighetsdrag: Machiavellianism, psykopati 
och narcissism. 
 
Traditionellt har forskare funnit att de med mörkare egenskaper ofta förknippas med brist på 
empati. Och även om denna nya data, som forskarna samlade in från en grupp på 1.000 
individer, verkligen förstärker det påståendet, indikerar det också en stark närvaro för den 
mörka empatigruppen. 
”Som förväntat hittade vi en traditionell mörk triadgrupp med låga poäng i empati (cirka 13 
procent av urvalet). Vi hittade också en grupp med lägre till genomsnittliga nivåer över alla 
egenskaper (cirka 34 procent var ”typiska”) och en grupp med låga mörka egenskaper och 
höga nivåer av empati (ca 33 procent var empati)”, sa studiens författare. 
 
”Men en fjärde grupp människor, de ‘mörka empatin’, var tydligt uppenbar. De hade högre 
poäng på både mörka egenskaper och empati (cirka 20 procent av vårt urval). Intressant nog 
fick den sistnämnda gruppen högre poäng på både kognitiv och affektiv empati än den 
”mörka triaden” och ”typiska” grupperna”, tillade de. 
 
Teamet sa att de inte var helt förvånade över att de mörka empatierna fick så höga poäng 
som de gjorde i de kognitiva och affektiva empatisektionerna. ”Detta är vettigt på ett sätt, för 
att manipulera andra för din egen vinning – eller faktiskt njuta av andras smärta – du måste 
ha åtminstone en viss förmåga att förstå dem,” förklarade de. Forskarna fann också att de 
mörka empaterna var mer indirekt aggressiva än typiska och empater. 
 
Även om empati begränsade gruppens nivå av aggression, eliminerade den inte helt. 
Dessutom verkade det som om gruppen hade ett samvete och kanske till och med ogillar 
deras mörka sida, med de negativa känslorna som ett svar på deras självförakt, sa teamet. De 
nya rönen kastar ljus över dem med mörka triaddrag, samt tvingar kliniska psykologer att se 
på empati på ett nytt sätt. ”En mörk empat kan faktiskt vara farligare än en mer kall och 
känslolös mörk triadtyp eftersom den så kallade mörka empaten kan dra dig närmare – och 
göra mer skada som ett resultat”, berättade Ramani Durvasula, PhD, en klinisk psykolog. 
PsychCentral. ”Ju närmare du är någon, desto mer kan du skada dem,” tillade Durvasula. 
https://prickigahuset.com/2022/03/27/forskare-avslojar-en-ny-farligaste-personlighetstyp/  
https://nypost.com/2022/03/17/scientists-reveal-new-most-dangerous-personality-type/  
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Dirty Dozen 
Factor analysis of the Swedish version of the Dark Triad Dirty Dozen 
http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?faces-
redirect=true&aq2=%5B%5B%5D%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder2=title_s
ort_asc&query=&language=sv&pid=diva2%3A1146908&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%
5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-1199  
 

Grey Rock & BIFF & Yellow Rock 
Lär dig Grey Rock-metoden/Grå sten utan- och innantill. Att INTE reagera utan bli 

knastertorrt ointressant som inte går att få i gång/inte kan triggas såsom förr och därmed 

förse narcen med den livsnödvändiga energin de lever på (lite vampyraktiga i detta fall), hur 

hen än trycker på de vanliga knapparna. Jaha, jaså, hoppsan, till det mesta hen säger, anser, 

tycker, skriker etc. Tro inte på något, hoppas inte på något, reagera inte på något. Ta inte åt 

dig – du vet vid det här laget exakt hur hen och hens knappar fungerar och kan räkna 1-2-3 

och där kom utbrottet precis som vanligt. 

https://psykopatpodden.se/grey-rock-gra-sten/  

 

BIFF – “4 Ways to Respond to Hostile Comments. Get respect with responses that are brief, 

informative, friendly, and firm.” 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/5-types-people-who-can-ruin-your-
life/201809/biff-4-ways-respond-hostile-
comments?fbclid=IwAR0q4XDrIfrMipvI9RPlyHICUzzy8g9fLjg-evOx78xkxcWi47eIoE2fdgA  
 
Yellow Rock är ett mellanting mellan empatisk och Grey Rock. Det anses se bättre ut i rätten 

(troligen även i Sverige) … Du skriver tack vid rätt uppförande (klickmetoden som används vid 

hunduppfostran), varsågod, god helg, kan du, du har så rätt? Jag ska försöka, vi får se, jag 

kanske kan – detta är ett spel, låtsas, få hen att tro. Du behöver spela på deras planhalva och 

ständigt testa och testa nytt om vad som kanske skulle kunna fungera. Alltså avståndsaktigt 

artig – generella uttalanden, icke-bindande löften. Men låter inte så himla kall/okvinnlig/icke-

feminin/ovillig att samarbeta. Men hålla sig konstant fast kvar vid sargen och inte åka med i 

karusellen av beskyllningar. Så fort det inte handlar om barnen/det ni skulle diskutera, säg hej 

då och avsluta/gå därifrån. 

 

Robert Eckert – Neuropsychlogosist, USA 
a. “It's part of what is called social cognition, and actually has a neurobiological basis. 

Accurate personal and social self-awareness is a higher-order cognitve function (e.g., for the 

most part, animals don't have anything more than a primitive form of it), believed to be 

mediated primarily in the Right medial frontal-polar and frontal-temporal-parietal junction 

area’s but as w/all complex behavior, ultimately requires nearly the whole brain to be involved 

at some level. Healthy personality development only occurs when early social & family 

environments (and a reasonably good brain) are "correct" and/or "normal".  
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Early social learning influences a person on a sub-conscious level, basically that part of the 

brain has to be stimulated to develop correctly, just like we have to hear/see words to develop 

language. If you failed to learn the impacts of your behavior on others from early on, that part 

of the brain will do something else - making it much more difficult to learn it later. This is how I 

understand it as a Neuropsychologist. Also, as has been said many times, we live in a society, a 

culture that largely rewards selfishness, aggression, doing for oneself while not caring about 

others, boasting while cutting others down, etc ... this gets neurally-encoded. There's a whole 

field of social neuroscience if you want to delve into it more.” 

 

b. ”If you google some of the keywords like social neuroscience, neural basis of social 

cognition, and neurobiological basis of personality disorders, you should find some 

interesting and comparable stuff.” 

 

Min psykopatlista – INTE fullständig 
Orädd, omedlidande inkl lustkänslor vid skadegörelse, mycket impulsstyrd (tuta & kör – skit 

fullkomligen i andra, konsekvenserna, det är NU det gäller, MIG det gäller), väldigt lättväckt 

vrede, gruvar LÄNGE på hämnd, en helt egen agenda, beroenden/missbruk, bedragare, 

livsstilskriminella, parasitisk livsstil till max; tar över hus, hem, företag, sommarstugor, arv m 

m, mycket bristande verklighetsuppfattning, en omgivning i obalans är perfekt jaktmark, 

moral-, skrupel-, regel- och laglösa, våldsamma/våldsbenägna/våldskapital, våldtäkter, 

mordhot, skenavrättningar, trafikfarliga – ofta utan körkort eller försäkring i 

nystulen/lånad/tilltvingad snygg bil, ibland erhållen av hotad ägare som är satta i skuld till 

dem på något sätt, oförutsedda/överdrivna utspel, grova patologiska lögner med inbäddade 

sanningar, förstorat, rena påhitt, dramatiskt utmanande sexuellt, ljuger om inkomster, 

ägodelar, försäkringar, gränslös humor, lever på andra/bidrag, ekonomiska fördelar, vissa 

oerhört farliga. Silent Treatment är bl a en amerikansk militär tortyrmetod för att knäcka 

spioner/fångar etc. De har också en straffperiod beroende på det oerhörda brottet du gjort. 

En dag, en vecka, en månad. Slöseri med vad de unnar sig själva – girighet med andra. Andras 

uppoffringar tas för givet. Offermentaliteten rättfärdigar ALLT. 

 

Att på skoj kalla någon narcissist eller psykopat uppskattas inte av mig. Det är en allvarlig 

obotbar diagnos som ställer till med så mycket oreda, skador och kostnader i samhället, bland 

barn, kvinnor, män, djur m m så jag ser inget roligt med detta öknamn.  

 

Narc-egenskaper – i allmänhet 
Självgod, överlägsen, arrogant, högfärdig/stolt, girig, avsky/vämjelse, förvirrande & 
sönderstressande, enligt sig själv genialisk och överintelligent, behöver konstant beundran, 
kan inte ta ett avvisande, attitydproblem på alla jobb, projicerar, föraktar svaga (du), 
försummelser förnekas, avundsjuk/missunnsam, hämndbegär, sjukligt svartsjuk, 
självcentrerad. Empatistörd, men oerhört känslig själv med en ytterst varierande självkänsla 
och väldigt låg självkännedom.  
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Manipulerande, kalkylerande, enormt centrumbehov som inte kan vara kul, MEN ställer till 

med enorma skador så undvik dem som pesten, släkt eller inte, mamma eller inte, 

make/maka, vuxet barn eller inte. Och tro inte för en minuts skull att just DIN speciella kärlek 

ska kunna hela dem, den matar dem bara ännu mer, sorry! Bara hen får .... så blir hen .... 

hmm. 1% av gångerna slutar en narkoman/alkoholist/narcissist m m pga kärlek eller religiös 

tro sitt nuvarande leverne. Oftast inte. Då har AA högre procent - men där får man lära sig 

säga förlåt, vara ärlig, ta ansvar och konsekvenser av sitt handlande, lyssna, visa respekt m m - 

inge' kul saker för väldigt många.  

 

“Maybe you are in love and he is in like?”  

Maybe he/she can never/is not capable of being anywhere higher. Ever. 

 

Narcen tror/vill tro att det är djup och bestående kärlek de känner till dig då de speglar sin 

egen förtjusning i dig och din spirande kärlek i dem. Detta gör dem fyllda av goda känslor och 

en hög energi som smittar av sig som ett gemensamt rus. Ett tag. Men vardagen kommer till 

alla par, snabbare för en narc som vill flytta ihop/in hos dig, köpa hus, förlova och gifta sig, 

skaffa barn, hund, sommarställe, båt, allt inom ett par veckor till någon månad och då blir den 

goa känslan allt mindre och den visade sig vara främst flyktig då personen narcen var såå kär i 

är utbytbar sekunden senare om de hittat någon annan/tröttnat. 

 

Tre olika slags empati 
 
Empati kan delas upp i tre kategorier:  
Kognitiv empati – som beskriver den intellektuella förståelsen av någon annans känslor utan 

att känna av dem; den intellektuella förståelsen, utan att känna av dem. Förstår, men skiter 

fullkomligen i det. Narc kan lätt stå och nästan skratta på sig när du gråter för att t ex mamma 

dött, slagit dig, blivit uppsagd från jobbet. 

Affektiv – kan känna någon annans känslor som sina egna. Det anses att det är denna 

förmåga som fattas hos empatistörda/narc/psykopater. 

Medkänsla/medkännande – en kombination av kognitiv och emotionell empati. Även kallat 
Compassion/medkänsla. 
 

Narc/psykopater har oftast endast tillgång till den kognitiva empatin – de kan läsa sig till hur 

man gör/beter sig, de kan skapa en illusion av att vara empatiska. Empati är dock inget som 

du kan ha eller mista, plocka upp eller lägga undan, det är ett sätt att vara djupt inne i en 

person. Den narcissistiska empatin anses vara fejk och används i ett manipulativt syfte utan 

djup, genuinitet, äkthet.  
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Och om vi då har en empatisk personlighet – empati som en av våra kärnkvaliteter, har vi t ex 

denna fyrkant enligt Daniel Ofman. 

 

Kärnkvalitet – empatisk Fallgrop – vill hjälpa till, stötta, fixa, rätta till 

Allergi – kyla, obryddhet, känslokall, 

egoistisk 

Utmaning – integritet, sätta gränser 

 

Och en hel del till slags empatier & empater – 3-6-7-8-11-14?? 
Intuitive Empaths: Signs, Types, Downsides, and Self-Care 
https://www.healthline.com/health/intuitive-empaths  
There Are 8 Types of Empaths and Only 1 Has to Do with Feeling the Emotions of Others 
https://www.wellandgood.com/types-of-empaths/  
11 Types Of Empaths — And How To Know Which One You Are 
https://www.yourtango.com/experts/brittney-lindstrom/read-if-you-want-know-what-type-
empath-you-are 
How Many Types of Empaths Are There? Here Are Our Favorite 14 
https://greatist.com/happiness/types-of-empaths  
Only a Super Empath can Break the Narcissist 
https://www.youtube.com/watch?v=wmYvl1E4BFE  
 

Compassion – LovingKindness – (mot sig själv först) 
Sharon Salzberg – har gått hennes utbildning – Compassionate Resilience 
Daily practices for inner strength, peace, and connection. 
https://www.onecommune.com/compassionate-resilience-with-sharon-salzberg  
10-Minute LovingKindness Meditation 
https://www.youtube.com/watch?v=e-TeW9CI0bc  
https://www.sharonsalzberg.com/  
The Five Levels of Compassion – Dr Gabor Maté, en favorit 
https://www.youtube.com/watch?v=uzrqbrWLBaM  
 

Vem kan/behöver/vill ändra sig? 
Den utsatte då narc inte vill, därmed inte kan. Finns inga som helst fördelar för dem att 

göra/agera på något annat sätt än ta, kräva, hota … Och kommer det sig att jag tror att bara 

hen får all min kärlek kan jag hela personens alla sår som andra tillfogat hen? Just jag och min 

kärlek, trots att hen är seriemördare, serievåldtäktsman, ökända fängelsekunder, nazister, 

druckit, knarkat och fört ett j-kla liv sedan tonåren etc etc. Se serien Clark om Clark Olofsson 

och alla tjejer, eller Paludans flickvän är Madsen fd fru, han som mördade Kim Wall, eller alla 

kvinnor som skriver heta kärleksbrev till Juha Valjakkala, Mangs, Lasermannen, Breivik m fl. 

De anser sig vara den enda som kan rädda dessa. Snacka om storhetsvansinne.  

 

Självbevarelsedrift – Self-Preservation Drive – ”ett beteende som garanterar överlevnaden 
hos en organism.” 
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Misshandel 
Fysisk – hen slår, sparkar, kväver, hotar att döda dig och barnen, skjuter hunden framför dig 

m m.  

Psykisk/emotionell – gränslösa verbala utfall. Kan inte känsloreglera. Hotfull, utpressning, 

svartmålning; kallar dig fula ord – du din j-kla fxtta, tjock, ful, osexig, psykfall/psyko/hysterika, 

uppmanar dig att ta livet av dig/läggas in på psyk samt ofta hot om självmord – ”Om du 

går/Om du inte/Om du bara …”, cancer i sista stadiet, hjärtfel, ska dö snart (oftast påhittat – 

för att hålla dig kvar.) Går in i Monster Mode. 

Ekonomisk – med ens betalar du allt – psykopater har en sk ”parasitisk livsstil” som är 

gemensamt med narc, snor bank-ID, mobilkoder (tvång eller lurendrejeri), pengar, kontanter, 

äger allt till slut, du inget, flyttar inte – våldskapitalet gör att hen stannar kvar i 25 år efter att 

du flytt i nattlinnet i huset du köpte/ni köpte tillsammans och du betalar fastighetsskatten, 

elen, sophämtning m m. Skaffar sig fördelar genom lögner, försäkringsbedrägerier, överdriver, 

Eller hen tar lån i ditt namn och du sitter med skulderna i 5-10-15 år. Vad gör narc – har alltid 

pengar till sig och sina intressen (dyra), snordyra klockor, golf, spelar datorspel, roar sig, köper 

dyra viner och bräcker gärna grannarna. 

Våldtäkt/övergrepp – från att ta dig i sömnen (utan samtycke = våldtäkt) till rå, brutal 

våldtäkt, ibland med attiraljer, misshandel etc. 

Rykte/svartmålning (Smear Campaing) – sprider ut i hela staden vilken slampa du är. Inkl 

film/bilder/kontaktannonser etc. 

 

Om du får en narc att tappa ansiktet totalt/riskera att förlora allt ska det inte vara någon 

trevlig upplevelse. Om du spräcker bubblan/målningen/konstverket av perfektion. Då 

kommer självhatet fram som riktas mot dig. Hen förflyttar då blixtsnabbt skammen på dig och 

allt öses ur, besinningslöst vredesutbrott. Tydligen INTE en kul och upplyftande syn av en narc 

som tappar det totalt. Kolsvarta/vassa ögon som brinner/bränner eller iskall – 

rekommenderas inte. Otrevlig och hotfull till rå misshandel och eller slå sönder det mesta av 

dina saker. Då har de ingenting att vinna längre, ingen att manipulera – det kan bli en 

dödsdom. 

 

Våld 
Eftervåld – våldet som sker efter separationen, flyttat isär/skilt sig. Håll alltid avstånd, släpp 

INTE in i hemmet.  

Motvåld – du blir slagen, slår tillbaka = du polisanmäls, det överdrivs. Du anmäler grov 

misshandel/våldtäkt till polisen, blir misshandlad m m på nytt. 

Digitalt våld – ditt Bank-ID är en värdehandling, allt som görs mha den är ditt ansvar. Mejl. 

Mobil. Dator. Padda. Allt är villebråd och kan användas och utnyttjas emot dig. 

Positioneringsappar – Geo Locations App som exakt visar var du har befunnit dig. Dubbla 

konton.  
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Thoughtful tech to address domestic violence, globally – https://www.brightact.org/  

”Med appen Hitta mina vänner (eller Family Locator by Life360 som IOS-versionen kallas) kan 

du se var vännerna befinner sig oavsett om de har Iphone eller Android. Appen i sig är gratis 

och till stor del är även funktionerna som erbjuds det.” 

https://jahtimedia.fi/jakt/jagarens-telefonapplikationer  

Ekonomiskt våld – det tas lån i ditt namn, hen använder upp pengarna. Din underteckning 

fejkas. Du kan komma ur förhållandet med hundratusentalskronor i skulder och Kronofogden 

efter dig. 

Fysiskt våld – kan vara slag med öppen eller knuten näve, knuffar, sparkar, slag, strypgrepp, 

fasthållning eller slag med ett tillhygge. ... 

Psykiskt våld – psykologisk nedbrytning, fula namn, mobbing 

Sexuellt våld. ... 

Materiellt våld. ... 

Försummelse. ... 

Latent våld. 

Du har rätt till ett liv fritt från våld - https://www.forsakringskassan.se/press/vart-uppdrag-
att-motverka-vald/du-har-ratt-till-ett-liv-fritt-fran-vald  
Samverkan mot våld - https://www.samverkanmotvald.se/  
Tillsammans mot våld - http://www.tillsammansmotvald.se/  
 

Manipulation 
Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Manipulation  
Så Kry har rätt en del, fel en del, det är långt mer än gaslighting. https://www.kry.se/din-
halsa/tecken-pa-psykisk-misshandel/  
Exempel: Allt är alltid ditt fel. Du gjorde det (projicering.) Alla ogillar dig. Barnen hatar dig. Du 
köpte den. Hon är inte bra för dig. Du slarvade bort den. Du köper för mycket. Du var otrogen. 
Du hade sönder den. Du kommer inte att ha kul på festen, stanna hemma. Dina vänner gillar 
inte dig. Du har / du är. Till riktigt avancerade varianter om sönderskurna kläder, utbytta 
kryddor, trappsteg m m. Allt från rysk propaganda, konspirationsteorier, drev och narcs.  
Sju sätt att identifiera mästare på manipulation – https://utforskasinnet.se/7-satt-

identifiera-mastare-pa-manipulation/  

 

Trauma Dumping 
When your venting becomes 'toxic' to your friends 
Framför allt när du börjar dumpa hela historien med psykfallet till ex du haft på en ny kontakt 
inkl grova till väldigt grova våldtäkter, skenavrättningar/-dränkningar (amerikanska militära 
tortyrmetoder), systematisk misshandel, rättegångar, övergrepp på era barn när personen 
knappt har sagt sitt namn till dig. Det är varken schysst eller kommer att tas emot med glädje, 
tacksamhet eller hjälpsamhet.  
https://eu.usatoday.com/story/life/health-wellness/2021/10/01/trauma-dumping-when-
your-venting-becomes-toxic-damaging-friends/5902105001/  
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Vad hjälper? 
Ingen behandling. Ingen kur. Inget som helst intresse att förändra sig, det fungerar ju utmärkt 
som det är – bara du/andra skulle kunna xzxxxxx xxxx xxx. Om inte du vore så xxxxx så skulle 
jag inte behöva xxxxx. Ingen medicin. Ingen terapi. Inte hur mycket kärlek och omtanke du än 
ger och hur länge du än försöker vrida in och ut på dig själv. Så länge inte 
narcen/alkoholisten/knarkaren/misshandlaren etc vill sluta så är du chanslös! 
 

Myter, ”kan” och det sägs 
”Alla är narc.” NEJ. Detta är en allvarlig psykiatrisk störning. Men vi människor KAN HA 
narcissistiska drag, dock inte en hel bunt röda flaggor/varningstecken. 
”Narc kommer från en för hård mamma!” NEJ! Det KAN VARA så, men varför skylls det alltid 
på mammorna (förut homosexuella m fl.)  
”Alla narc är likadana” – NEJ, de är det inte det. Det finns en grad olika slags narc och 
beteenden. Vissa är mer besläktade med psykopater, andra ganska lugna. Vissa hårt 
kontrollerade (covert), andra öppet och alla röda flaggor lyser blixtklart. Alla slags grader i 
helsiket. 
 
Det KAN VARA genetiskt/gå i arv/benägenhet. Det kan vara förlossningsskada. Det kan vara 
en svår barndom, avstannad känslomässig utveckling och mognad, kraftigt skuld- och 
skambelagd (som man ofta kan jobba med), ett utvecklat alter ego – men så finns det också 
maskrosbarn som haft en svår barndom, men INTE utsätter andra för skada för det. Eller 
personer med allvarliga psykiska sjukdomar som inte går omkring och mördar människor. Det 
kan vara narc-föräldrar, villkorad ”kärlek” och predisposition.  
 
Det kan vara hormonellt (vasopressin?) Det finns hos en del psykopater märkbara 
förändringar i hjärnan, men andra med samma slags förändringar har inte blivit psykopater 
(antisocial personlighetsstörning) och det finns andra slags antisociala personligheter som 
INTE har störningar eller skadar andra medvetet. Det kan bero på mammans beteende under 
graviditeten, alkohol, rökning, åt bristfälligt, stressade, blev misshandlad/våldtagen/hotad.  
Det anses att narc/psykopater märks från 3-årsåldern, blommar ut runt 6-10. Sök hjälp 
omedelbart! 
 
Dr Glas, Hjalmar Söderberg 
”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och 
föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill 
ha kontakt till varje pris som helst.” 
 

Risker 
Okunniga sårar enormt med sina klichéer – allt från väninnor, kolleger, släktingar, chefer, 
vården, F:kassan m fl som anser att det snabbt ska gå över till psykologer som inte kan ämnet. 
Att du går från en narc till nästa då de dras till din personlighet/dina erfarenheter. Att ni går i 
familjeterapi och narcen lär sig ännu fler verktyg som hen kan ha nytta av i framtiden, med dig 
eller alla nästa. Att terapeuten, om inte väldigt påläst, kunnig, erfaren = vass, gör dig ännu 
mer illa genom att liera sig med narcen, MOT dig. Att tro på allt vad narcen säger (du är narc, 
psykfall, slår hen/barnen, missbrukar etc.) Eftervåld, stalking, hämndporr, ekonomisk misär m 
m.   
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Översättningar – engelska – svenska 
Cluster – samsjuklighet 
Traits – egenskaper 
Disorder – sjukdom. Personality Disorder – personlighetsstörning. 
Haywire – galen 
Condition – åkomma 
Hoovering – att dammsuga –i narc-kretsar betyder det att narcen med alla till buds stående 
medel försöker få den utsatte att komma tillbaka. När hen väl lyckas blir det oftast snabbt 
värre/aggressivare och kortare cykler – de vann ju spelet, alltså förlorade du och de kan 
därmed göra vad de vill med dig, ju kom ju tillbaka – trots att du vet, sett, hört och varit utsatt 
och de höjer därmed insatserna. Så länge du är mottaglig kommer försöken att pågå, med dig 
OCH samtidigt med andra. Du är sällan ensam om att vara begärd och åtråvärd – enbart på 
deras sätt. 
Supply – tillförsel/tillförare – alltså personen som står för pengarna, markservicen – allt detta 
som narc behöver för att inte känna tomheten inuti. De KAN oftast INTE vara ensamma. 
Alldeles för tråkigt, ingen service i vilken mån det än gäller, inget kul litet äventyr. ”Out of 
sight, out of mind.” Vad personer inte ser/vet/får reda på har inte skett. Och narcen är värd 
det mesta av det bästa. 
Compliance – efterlevnad (ofta av regelverk) = lyder, underdånig/undergiven, följsam, 
ägd/ägodel, hovsam, vördnad, gammaldags 50-tals hemmafru, ödmjuk, 
vädjande/bedjande/krypande/krälande i stoftet som krävs och föraktas - samtidigt, gör som 
jag säger, LYD, anpassar och ger upp sig själv/självutplånande, följ mina regler – utan att tjafsa 
så förbannat mycket. 
 

Förkortningar 
Narc – narcissist – förövaren 
Nex – exnarc 
Nbf – ex pojkvän 
stbx – Soon to be ex narc boyfriend/husband 
Victim - den utsatte/offret 
Narcissisten kallas i detta dokument för Narc/narcs. Narcens offer/de utsatta för hen/du 
ASPD – Anti Social Personality Disorder 
DSM-5 – Diagnostic and Statistical Manual & versionsnummer - 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/projektwebbar/spelprevention/mata-
spelproblem/matinstrument-dsm-5.pdf 
ICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - 
http://icd.internetmedicin.se/diagnos/  
 F00-F99 – Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar - 
http://icd.internetmedicin.se/diagnos/F00-F99-Psykiska-sjukdomar-och-syndrom-samt.html  
 F60-F69 – Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna 
http://icd.internetmedicin.se/diagnos/F60-F69-Personlighetsstorningar-och.html  
 
ICDL – The International Council on Development and Learning – “is used to help children, 
young adults, and even adults with a wide range of emotional, sensory, regulatory, motor, 
learning, and developmental challenges.” https://www.icdl.com/  
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De allra flesta narcs är kliniskt odiagnosticerade 
Majoriteten är män, men finns en del kvinnliga, både narc/histrioniker/psykopater. Skriver 
inga siffror då de varierar och majoriteten är och förblir odiagnosticerade av vården. Narcs vill 
inte och blir diagnosticerade först (få som tur är) när de riskerar fängelse för grova brott och 
går igenom en rättspsykiatrisk utredning. Alltså främst ytterst grov 
misshandel/våldtäkt/kidnappning/mord. 
 
Det anses av de flesta som obotbara. Främst för att DE inte har några som helst problem – det 
är alla andra. De vill inte, de har inga som helst insikter, medvetenhet eller behov. Går de till 
en terapeut, ensamma eller i ett par, så är risken att de a) charmerar terapeuten/psykologen, 
ljuger dem fulla och den andra får skulden för allt som vanligt och mår ännu sämre. b) En 
vass/kunnig/erfaren/påläst person ser igenom dem och de rusar ut i vredesmod för att aldrig 
mer återkomma. Tyvärr finns det alldeles för få vassa, överallt. Polis, soc, Försäkringskassan, 
hela den juridiska sfären, vården m m. Ändå vet vi att ca 14.000 kvinnor med BARN har 
skyddat boende pga en farlig person, som går fritt ute. 
 
Samma gäller om det är genetiskt/en svaghet/predisponering som förstås inte blir bättre med 
en toxisk/dysfunktionell/destruktiv barndom med trauman/PTSD, missbruk, misshandel och 
övergrepp av olika slag och misär. Vissa narcs har haft en helt ordinär/normal barndom, så ta 
allt de säger med en stor nypa salt och försök ta reda på själv (UTAN att berätta) vad som är 
sant och inte sant. De är alltid OFFER av stora mått. I övrigt är det inget som helst fel på dem. 
Kvinnliga psykopater använder ofta sex & utseende som stora vapen. Finns en bok om dem på 
svenska.  
 
Alla psykopater anses vara narc, men narc behöver inte vara psykopater – grader i helsiket. 
Men vissa narc har klart psykopatiska drag. Alltså tillbaka till odiagnostiserade och 
rundgången fortsätter. Få ställer dock egna diagnoser som vid HSP, ADHD/ADD, Asperger etc 
då medvetenheten, självrannsakan och omtanken om andra (inkl barnen) ligger runt 0. Då de 
inte har några som helst fel eller problem, annat än med andra människor, inkl barn, djur, 
partner och kolleger som inte LYDER och UPPFÖR SIG! 
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LISTAN - den narcissistiska dansen – ”The Dance of the Narcissist” 
Uppdelat på – början – mitten – slutet – efter separationen/skilsmässan 
 

Innan förhållandet drar igång & i början. Här går det undan i 290 
Love Bombing – förförelsefasen. Grooming – tillvänjningsfasen 
Ett par träffas, tycket uppstår snabbt. Det slår gnistor om dem. Här börjar dansen med ett 

enormt charmpåslag, intensiv uppvaktning, en charmerande gåpåighet, dyra middagar, rosa 

champagne, komplimanger, blomsterbud, presenter, dyra resor, dyra smycken, hen 

hämtar/lämnar/bär/fixar och hjälper. Total uppmärksamhet på vad du vill, säger, tycker, 

tänker, gillar och det visar sig ju att de oftast tycker och gillar exakt samma saker. Du suger i 

dig som en svamp. Äntligen! Ni är ju syskonsjälarna som äntligen träffat varandra. Nu ska 

ingen tid förspillas på att inte vara tillsammans och bygga det gemensamma livet. ALLT målas 

upp som helst fantastiskt. Lägenhet (din) säljs, större eller hus införskaffas (främst du som 

står på lånen, men båda som ägare.) 

 

Men de berättar inte så mycket om sig själva, sin bakgrund, sitt privatliv. De speglar dig. De 

bekräftar dig. De lyssnar andäktigt då dig. De tror på dig. Du är allt för dem och den vackraste, 

snyggaste, otroligaste, finaste, mest speciella, intelligentaste, smartaste, sexigaste, snällaste, 

gulligaste, bästa som hänt personen någonsin, sexet är fantastiskt och kommer snabbt, inget 

utdragande (bokstavligen) här inte. Allt går i en rasande hastighet av ROMANS, 

himlastormande passion, hänförd, medryckt i intensiteten, själsfrände, min andra halva etc 

etc och med ens bor ni ihop. De pratar om äkthet, autencitet, genuina människor som vi två. 

Är du intresserad av kristaller kommer hen nästa gång med ett smycke till dig och sig själv, 

likadana eller matchande. För ni hör ju ihop – Forever and Ever! Inom tre veckor är ni 

himlastormande lyckliga och förlovade under stjärnorna vid Medelhavet, gifta inom tre 

månader eller hen har flyttat in hos dig. Ni ses alla tider och du får ALL hens uppmärksamhet. 

 

”De blir förälskade i din kärlek till dem och i sig själva i dina ögon.” 

 

Men, det är ingen som helst villkorslös kärlek. Det är en kär-lek (sex) full av villkor, hot, hat, 

mer lek, parat med missförstånd & oändliga bråk. De blir förnärmade för minsta lilla skitsak 

och du får krypa på dina bara knän.  

 

Vi alla behöver mer eller mindre, bli älskade, omtyckta, gillade, emottagna med värme, 

respekterade, lyssnade och sedda, tillhöra någon/något (familj, släkt, grupp, religion), vissa 

känna sig även kända & erkända, beundrade och högaktade, tillfredsställda på alla sätt och 

vis, av fans/groupies/undersåtar/slavar/medgörare (Enablers.) Denna lilla trogna armé ser till 

att självbilden hålls polerad och blank. Skaran ger värde och fyller upp personens 

egenkärleksbägare, den som konstant behöver påfyllning. 

 

Och narcs diskuterar gärna relationer & psykologi, på ett ganska opersonligt plan (de kan 

svänga sig med orden och floskler, kan lingot), men utan vidare djupa kunskaper. De kan 

därmed upplevas som mycket intressantare än de visar sig vara.   

http://www.imocoaching.se/
mailto:ingemoh@gmail.com


 

© 2022 ♥ iMo Coaching Inge-Mo Haraldh 2022-09-21 
www.iMoCoaching.se 0722-00 48 97 ingemoh@gmail.com 
 

T ex vad din Attachment Style/anknytningsteori är (mer längre ner) som de kan en del om. 

Eller Enneagram, tantra-sex, horoskop, tarot, spådomar, änglakort etc. Du är intresserad, de 

speglar, matchar och läser på – allt för att få dig på kroken, snabbt och intensivt. Är du 

religiös, blir de über-religiösa och har alltid så varit. Spirituell – samma. De pluggar på det de 

anser sig behöva på ett ytligt plan för att få dig på fall och hålla dig kvar, fullkomligt begeistrad 

av alla deras kunskaper och äventyr. Men gräv djupare, ställ frågorna på en svårare nivå. Kolla 

vad som händer då. Yta-yta-yta eller äkta? 

 

There are four adult attachment styles 
Anxious (also referred to as Preoccupied). 

Avoidant (also referred to as Dismissive). 

Disorganized (also referred to as Fearful-Avoidant). 

Secure. 

https://www.attachmentproject.com/blog/four-attachment-styles/  

 

Men börjar du fråga lite djupare och själv kan detta, så byter de samtalsämne, snabbt och 

ämnet kommer inte upp på nytt. Mycket ”mansplaining” av narcs, av övriga höga herrar 

(vilket förstås INTE betyder hela det manliga släktet), som vanligt, även inom områden du 

behärskar, för de kan och vet ju så mycket mer. Så ställ frågor, fler frågor; om dem, deras 

kunskaper, deras yrke, deras barndom, ungdom, föräldrar, syskon. Innan snärjningsfasen har 

gått över och du är mer chanslös. 

 

Brilliant Disguise av en av mina stora favoriter – Bruce Springsteen – läs låttexten. 

https://www.azlyrics.com/lyrics/brucespringsteen/brilliantdisguise.html  

 

Ni har äntligen hittat varandra, ingen tid att tänka efter för nu är det ju ni två som ska leva 

ihop livet ut. De vill också veta ALLT om dig och din bakgrund (mycket nyfikna/maskerade som 

mycket intresserade av dina hemligheter/skelett i garderoben som de senare kan använda 

som ammunition.) Denna fas kan hålla på i veckor, månader till ett par år. Ju mer du ger efter, 

lyder, följer, anpassar dig, backar, desto snabbare går den första fas över. Och hen/du flyttar 

in inom tre veckor för det är ju så fantastiskt. Och du är gravid (om kvinna) inom tre månader 

för ni vill ju ha ett kärleksbarn. Aldrig innan och alltid vi. OM de uttryckligen berättar om att 

de är narcissist, psykopat, sociopat, har en personlighetsstörning m m – tro dem! Och dra, 

försiktigt och snabbt. Dra ur kontakten, koppla bort och blockera allt och alla i närheten av 

denna. Man lämnar inte DEM! 

 

Wikipedia 

”Svengali är en karaktär i romanen Trilby som publicerades första gången 1894 av George du 

Maurier. Svengali är en ashkenazisk judisk man som förför, dominerar och utnyttjar Trilby, en 

ung halvirländsk tjej, och gör henne till en berömd sångerska.” 

 

Tänk Ike & Tina Turner, Bob/Jack Kennedy och Marilyn Monroe och många, många andra! 
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En skadad person skadar lätt både sig själv och andra och söker sig ofta till andra skadade 

som de vill läka genom att därmed läka sig själva. Brukar inte sluta så bra.  

 

“Shim's found a Supply to feed off, clothes, wonderful sex, travels – you pay! You keep paying, 

giving, loving & sharing!” 
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Under förhållandet 
1. Men narc gillar inte din släkt, dina kompisar, ditt uteliv, gympan och börjar sakta dra dig 

till sig, närmare och närmare. Räcker det inte med mig, vi har ju det så bra. Och detta 
ständiga sms:ande/ringande och svarar du inte direkt, då blir det inte kul. Sakta dras 
nätet åt. Är du upptagen blir hen sur/sårad/drar sig undan. Samma om du är upptagen. 
Går ut med vänner. Släktmiddag dit hen inte blir bjuden och får imponera på allt och alla. 
Visa upp sin grannlåt. Inte hinner pga jobbet. Tackar/säger nej. Men, det går inte för sig. 
Alls. Då hotar hen med att dra eller försvinner ett par veckor – för att lära dig en läxa, få 
dig att krypa i stoftet, pussa hans skor och be 32 ggr om ursäkt. Be honom flytta in, 
förlova sig, sluta använda kondom är bra sätt att binda den utsatte närmare sig. 

2. Normaliseringsprocessen/anpassningssyndrom/medberoendeskap – allt högre kontroll, 
svartsjuka, vansinniga beskyllningar, manipulation, förminskningar, förljugenhet, 
våld/våldtäkt/misshandel/utbrott samt fantastiskt försoningssex, blommor och presenter 
(inte lika dyra.) 

3. Ju mer du backar desto starkare & mer maktfullkomliga blir narcen som föraktar svaghet 
– hos dig och sig själv. 

4. Enormt uppmärksamhetsbehov – stå i centrum, ingen annan får ta rampljuset, då tas det 

snabbt tillbaka med ännu en historia. Synas, höras, märkas, helst konstant. Tar någon 

annan plats, då blir narcen sur och går hem. 

5. Och du som fick så mycket uppmärksamhet i början, komplimanger och 

kärleksförklaringar, dyra, väluttänkta presenter får snabbt nästan ingenting av detta. Och 

du ber och bönar av denna person att den ska komma tillbaka i ditt liv, hoppas och tror. 

Men den personen fanns aldrig, på riktigt. Det var ett utstuderat spel för gallerierna. För 

at få dig på fall, hull och hår, hela vägen. Ju mer du ber, desto mindre får du. 

6. Är du värd att som vuxen att bli uppfostrad, tillrättavisad, mästrad, avkrävd 

lydnad/kadaverdisciplin, lära dig hantera en explosiv krutburk, serva 24/7 en person men 

aldrig vet hur exakt hen vill ha det idag då det variera, kläd dig, stå, gå, skratta, sitta, le, 

prata, äta, dricka korrekt. Att alltid hålla med, se tindrande ut.  

7. Narcs älskar kaos & osäkra tider & människor – att utnyttja människors sårbarhet. Då 

mår de som bäst och kan enklast utnyttja situationen, utnyttja system och skaffa sig 

fördelar., manipulera människor, konstanta distraktioner, överarbete och för lite sömn, 

uttröttade, kriser, drama, uppblossade krig mitt i natten, när människor i deras närhet 

tappar humöret/kontrollen, När människor tappar kontrollen, blir förvirrade pga 

manipulation, lögner, påhitt, projiceringar, när de ömsom ”älskar” och höjer personen, 

ömsom kastar ut den på soporna, reaktioner, psykbryt, tårar, ber på sina bara knän, 

vädjar, vredesutbrott, fyra timmars utskällning inkl allt från misstagsarkivet (föräldrar 

drar gärna allt från pottåldern och framåt.) 

8. Skryter, skrävlar, briljerar, överdriver – berättar ytterst gärna om sina kontakter med 

rika och mäktiga, deras resor och galna fester tillsammans, hur många snygga, sexiga 

tjejer/modeller som flockas runt dem, sina coola flickvänner, hemliga uppdrag, 

hjältemodiga insatser (alltid med vittnen), sina olika jobb, hur omtyckt hen är, beundrad, 

uppvaktad, Men börjar du kontrollera dessa fantastiska upptåg och historier märker du 

snabbt att det mesta inte alls stämmer. Datum, årtal, kända vänner saknar alltid namn.  
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9. Hjälten/räddaren i alla sina egna historier. Superman, Batman, Captain Solution som 

kan/vet och fixar allt. Den som räddat liv, gjort mirakler, väckt upp döda m m.  

10. Humor – narcs skämt är ofta till för att chockera andra så att de får en rejäl dos 

uppmärksamhet och sedan behålla centerplatsen. Vulgära, mycket om sex, kränkande 

tillmälen som sedan lättsamt skojas bort, machomannen, förförande, gränslösa/-

överskridande, manipulativa, utlämnande av det mest privata, förtroenden och löften inkl 

heliga hålls INTE alls, knappt tre sekunder, JAG har varit med om allt; överdrifter, lögner, i 

alla, de kan, vet och har varit med om allt. Troligen andras historier återberättade. 

Studie: ”Psykopater har viss typ av humor. En psykopat använder sig av olika medel för 

att manipulera sin omgivning. Till och med hur de drar ett skämt – det visar en ny studie 

gjorde på personer med psykopati, narcissism och machiavellism.” 

https://www.aftonbladet.se/relationer/a/xgA4VR/psykopater-och-narcissister-har-olika-

slags-humor 

11. Nedvärdera / devalue – du är en xxx, xxx, xxx, xxx, xxx – skithög, hora, fxtta, galen, tokig, 

psyko, sjuk i hela huvudet, ful, tjock, osexig, har inget som helst värde för mig (det är 

viktigt – du behöver vara värdefull för deras behov/planer), fattar aldrig något 

lågutbildad, korkad etc. Du ber 1.000-tals gånger om förlåt, ursäkt, ska aldrig mer … 

vänder in och ut på dig själv, men inget räcker. Här någonstans börjar du inse vad som 

har hänt förut. Hen nedvärderar dig inför barn/barnbarn/styvbarn, deras vänner, dina 

kolleger, hens familj och vänner, grannar m m. Någon fd kontaktar dig, men du slår allt 

ifrån dig som vad hen säger, inte skulle hen. Missbruket tittar fram, de riktigt elaka 

sidorna, kriminellt förflutet eller fortsatt och du blir allt mer insyltad. Fängelsevistelser. 

Ungdomshem för grova brott, skilsmässor/separation, barn från gamla förhållanden. 

Hemska, galna bråk. Men precis när du fått nog och börjar packa – då – tillbaka till 1 och 

Hoovering-fasen då bling-sakerna och beteendet kommer snabbt tillbaka, löften om 

förändring utlovas, allt ska bli så bra bara jag har dig runt omkring mig. Jag vet att jag 

gjorde fel, kan du förlåta mig? Stora tårar. Men någonstans, mitt i den spelade ångern, 

vänds allt tillbaka mot dig, det var du som gjorde fel, inte hen! 

En narc kan ändra sig – om hen vill. Oftast vill hen inte, åtminstone inte för någon längre 

tid. Det är en psykiatrisk störning – det är inget man snackar bort eller ändrar på en 

kafferast. De har 10-20-30-40 års erfarenhet av hur de manipulerar människor, oftast 

sedan barn. Och så kommer du och tror att din kärlek kan göra underverk där ingen 

annan lyckats innan       Vad lockar hen med. Äktenskap? Barn? Fler barn? Smekmånad 

(för dina pengar.) En hundvalp (NEJ!!!!)  

12. Barn & djur & pengar används som Pawn/ägodelar/agn/bete – något att locka med, 

använda/underminera emot den andra föräldern som verktyg, manipulation, inte ha 

några som helst regler, vara den snälla, ge efter, är generös. Framför allt efter 

separation/skilsmässa, men även under relationen. De vill åt dig, via barnen. Barnen i sig 

är de oftast inte vidare intresserade av. Utom att visa upp på sociala medier, vilken 

underbar förälder de är, vilken generös partner, vilket vackert och lyckligt liv ni har. 
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13. Som barn till en narcförälder – är du en ägodel/ägd, en förlängning av dem, 

överbeskyddad och misshandlad, en representant för dem/familjen som ständigt MÅSTE 

se bra ut. ”Välkommen ut ur fängelset” skrev jag till en tjej vars narc-mamma precis dött. 

Den kan låta hårt, känslokallt – men hon förstod mig precis. Hon hade skrivit att hon bara 

vara lättad. Man måste inte älska sina mammor och pappor, inte de som gjort livet 

otroligt surt för en, gjort en illa så många gånger, svikit och slagit. Så nej, bara nej. Om 

människor runt omkring dig inte förstår dig, so be it. Det finns bra grupper för stöd där vi 

vet, kan och varit med om liknande saker.  

14. Det är aldrig någonsin något som är en narcs fel – de ber aldrig om ursäkt (på riktigt), har 

aldrig någonsin haft fel, gjort fel, inga som helst bedjande om förlåtelse (på riktigt) men 

gärna krokodiltårar, hot om självmord, mord, misshandel. En narc lär sig aldrig av sina 

misstag – då det ju inte var något som slags misstag, de drar inga konsekvenser om det 

inte är att bättre kunna lura människor, till sig saker, prylar, pengar. Konsekvensanalys? 

Nä, men tuta och kör, går det så går det. Annars hittar hen snabbt (finns redan 

uppradade) en ny Supply och går glatt vidare.  

15. Reda ut saker och ting – diskutera, konversera, resonera, komma överens, hålla sig till 

avtal, regler, båda försöker. Glöm det! Nej, vi målar ett tjockt vitt streck över det som 

varit (min mamma) och går vidare, utan några som helst lärdomar. Två timmar senare när 

hen är irriterad, sur, tvär dras allt gammalt upp på nytt och en till monolog följer. 

16. Töm & glöm – två timmar efter jordens undergång, misshandel, utbrott kan narcen glatt 

komma och föreslå middag, sex, en promenad, en film. Allt är glömt och försvunnet och 

går på som vanligt. Tills nästa katastrof av stora mått. 

17. Alla ex är idioter – kolla noggrant vad hen berättar om sina ex, hur 

hemska/vansinniga/fullständigt galna de är/varit, hur de lurat och hotat narcen, betett sig 

som rena psykfall. Vilken kontakt har de? Med vilka? Barn? Om sig själva och sina 

problem, utmaningar med samhället och alla andra. Kompisar/vänner/kolleger/egna 

intressen utanför dig. Var de är skrivna? Vad de tjänar? Vad de äger? Guld & gröna 

skogar, överdrifter, påhitt. Oftast har narc inga riktiga vänner, kanske en hängiven 

beundrarskara som ser upp till dem. De omger sig gärna med personer ur fan-klubben, 

möjliggörare. Kontaktar något ex dig och varnar, tro på dem, men säg inte, du riskerar 

hens liv och framtid. Håll tyst med denna info! 

18. Ändrar sig konstant – behov, regler, vad som är kul, INTE kul, tändande/avtändande, 

tider, platser och så kommer de inte ihåg. Antagagande, snabba slutsatser, 

generaliseringar (om andra/grupper), önsketänkanden – men du sa’ ju att du kommer till 

jul, löften, killgissningar, inbjudningar & bokningar hen råkat glömma att berätta om. 

19. Kassera/avfärda - Discard /Rejection – narcen har hittat en annan Supply som är yngre, 

sexigare, rikare, en ny leksak som är villig att dela med sig. Du är därmed gårdagens 

nyheter, tack och hej, du betydde ändå inget för hen (det senaste stämmer.) Denna gång 

är det äkta kärlek. Hen är så genuin, så full av känslor för dig, bara dig, för evig, så sårbar, 

så öppen. Men hen kollar upp dig med jämna mellanrum, kommer förbi, fikar, ringer, 

messar, det mesta är upp och ner som vanligt, kallar dig de vanliga öknamnen om du inte 

gör som hen säger, varvat med Love Bombing, sex, stannar över natten/en vecka, drar.  
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20. Du är förkrossad, ett känslomässigt vrak, saknar hen illa – Co-Dependency/Trauma 

Bonding. Piller, terapi – familjeterapi – hen lovar bot & förbättring – kanske till och med 

är det så ett tag, men säg inte emot hen, då börjar allt om igen. Eller en dålig dag på 

jobbet, en ny flickvän/tillbaka till en gammal på reservlistan om du inte skärper dig, osv. 

21. Manipulerande, kalkylerande – de är ofta väldigt duktiga att få personer att tro på dem 

och deras historier, deras version, deras påhitta. Undervärdera INTE denna förmåga. De 

kan vända svart till vitt och sol till måne, vara otroligt charmiga när de sätter den sidan till 

och treåriga trotsiga barn i hemmet. ”Jag höll mina döda tvillingar i mina händer.” Hen 

har aldrig fått barn. med enorma skador så undvik dem som pesten, släkt eller inte, 

mamma eller inte, make/maka, vuxet barn eller inte. Och tro inte för en minuts skull att 

just DIN speciella kärlek ska kunna hela dem, det är naivt, blåögt och ganska egoistiskt 

och matar dem ännu mer, sorry! Bara hen får .... så blir hen .... hmm. 1% av gångerna 

slutar en narkoman/alkoholist/narcissist m m pga kärlek eller religiös tro sitt nuvarande 

leverne. Oftast inte. Då har AA högre procent - men där får man lära sig säga förlåt, vara 

ärlig, ta ansvar och konsekvenser av sitt handlande, lyssna, visa respekt m m, inte något 

kul och behövligt för narc.  

22. Pengar / arv /lån & återbetalning. Så länge de är skyldiga dig pengar är det svårt att gå. 

Så länge de viftar med tusenlappar, dyra presenter, ett framtida arv (det var över ½ 

miljon, till slut var det 20.000 kvar och ett guldhalsband.) Bli vuxen, bli fri, bli självständig, 

kapa beroendet på alla sätt och vis. Välj själv! Skaffa dig en utbildning, en bra partner och 

ett hem långt från hens hem!  

23. Maktspel – gränslösa, taktlösa, tanklösa, medvetet elaka, ger pikar och skäller ut dig inför 

andra, förminskar dig, förnekar upplevelser osv! 

24. Grandios självbild – stort behov av beundran, vill bli höjd till skyarna för minsta lilla, 

geniförklarad, erkänd/känd/ökänd (Dr Glas), du bör ösa tacksamhet över hen, hålla med 

om allt och se tindrande på hen. Självupptagen, arrogant, självsäker på ytan, innerligt 

självgod, egoistisk av stora mått, självcentrerad. Kan allt, vet allt, känner allt och alla. Men 

skrapa inte på ytan. Ifrågasätt inte! Gå inte emot dem. En fasad som starka män/kvinnor. 

The Me-Game kallas det på engelska. Hen är väldigt intelligent, mer än de flesta som vet 

en massa saker. Du och dina vänner/familj, mina arbetskamrater/min chef de kan 

ingenting alls. Jag vill ha dig med mig hela tiden, på mina villkor, och att du gör allt för mig 

(pengar, sex, bling-bling, tjejer/killar), mitt väluppstyrda liv, mina krav på perfektion (du 

tillhandahåller det), mitt sätt att ha sex och hur ofta. Du kan INTE vara sjuk, trött, lämna 

MIG, vara någonstans där jag inte vet var du är, prata med någon som jag inte vet vem 

det är, göra något som jag inte godkänner. Du kommer snart att inte ha några 

familjemedlemmar, släktingar, vänner, intressen, fritid, träning utan allt ditt fokus ska 

ligga på mig. Inga kollegor att gå ut med eftersom jag inte godkänner, inga 

resor/middagar/fester utan mig, du tar hand om barnen, huset, trädgården, så ingen 

fritid, inga sociala medier jag inte kontrollerar, inga pengar (det klarar jag av!) Och jag är 

överlägsen alla och mer intelligent, speciellt du och jag vet också allt. Fråga mig inte. För 

alla vill vi ha det perfekta lyckliga äktenskapet – illusionen är mycket viktig. Och håller du 

din del och gör ditt, kan vi ha det – ett par år. 
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25. Date Up – narcen söker sig ofta till personer på en högre höjd i samhället som de kan lära 

sig av, bli kompisar med, ha en relation med. En person som är högre utbildad, tjänar 

mer, har en högre STATUS, kommer från en fin familj, är berest och beläst, har ett belevat 

sätt, rör sig i de rätta kretsarna, känner de rätta personerna, har nätverket och 

kontakterna.  

26. Ett mycket fragilt/bräckligt/skört/känsligt/lättsårat/instabilt 

ego/självkänsla/självvärde som behöver ständig bekräftelse och påfyllnad. Du måste 

intyga att du aldrig någonsin varit med någon som har en så stor/tight/härlig, är så bra i 

sängen, så sexig, snygg, attraktiv, generös (narcs är ofta väldigt snåla, men generösa mot 

andra, t ex barn, grannar, kolleger, släktingar för dina pengar.) Stora fegisar när allt 

kommer omkring, trots alla fasader, yta och en lager på lager-personlighet som 

egentligen inte existerar. Ett högt bekräftelsebehov kan finnas hos både narc och utsatt. 

Narcen MÅSTE ha det för att överleva och den utsatte får det tillfredsställt i början – alla 

signalsubstanser blinkar grönt, sedan när det tar slut med komplimangerna, signalerar 

kroppen ständigt behovet och den utsatte slår knut på sig själv för att få det – vilken 

narcen vet och utnyttjar till fullo. 

27. Självömkan, offerrollen passar narcen utmärkt samt hoten om självmord, för tidig död, 

allvarliga sjukdomar (be att få ett läkarintyg då de ofta är rena påhitt.) Hot om att göra 

dottern arvlös, säga upp ett barns bostad hemma genom ett skriftligt avtal (hände mig.) 

De kan bryta ihop/gråta, men även äkta då allt inte gått deras väg. Passivt aggressiva. 

Väldigt duktiga på att låtsas. Världen är inte rättvis och har behandlat dem oändligt illa, 

alltid och de har inget med detta att göra, de som alltid är så generösa, snälla och 

omtänksamma. De är offren för allt och alla, inkl du. 

28. Löften, avtal, tider, lagar, regler, kutym m m hålls inte alls/kan de fullkomligen strunta i, 

sätta sig över. De gäller ju INTE för hen! Hen kontrollerar, har kommandot – du lyder, 

anpassar dig till 100%. Även heliga, att nu ska jag verkligen … Narcen kommer också och 

går precis hur hen vill. Det är ju inget att bli sur över. Hens tid är dock viktig, du kan inte 

komma försent, missa ett möte, då hens tid är långt viktigare än din, så också hens 

karriär, jobb, intressen. 

29. Smoke & Mirrors – rök & speglar. 

Magiker/trollkarlar/skådespelare/representanter/roll/fasad/yta/bluffmakare/magiker 

som följer ett upparbetat manus, en plan och en agenda för att lura skjortan av 

människor med. Alla har sina olika tricks, specialiteter, expertis inom xxx, verktyg, lögner, 

falska påståenden. Narc är duktiga på att i början av en relation lista ut och ge någon 

exakt det den behöver/aldrig fått tidigare. Undervärdera inte deras kampanjer – de är 

ofta väldigt duktiga och har arbetat på att förfina sina redskap länge. Smicker, överöst 

med komplimanger, små ömhetsbetygelser m m. De blir ”best buddies” på fem minuter 

med människor på gatan, caféet, restaurangen och förskolan. De fejkar, låtsas, spelar och 

med lömskhet lurar de systemet, poliserna, soc, F:kassan, hela det juridiska systemet, 

banken, advokaten, domare, psykologer, terapeuter m fl. Åker hen dit, rycker hen på 

axlarna och fortsätter som om ingenting har hänt. De ändrar sig aldrig i grunden, men de 

kan spela spelet ett tag tills de känner att de har dig på kroken, fast och fin i hullet, redo 

att tappa masken och visa sitt rätta jag. 
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30. Beroende / medberoende – ni blir båda beroende av varandra, känslostormarna, 

återföreningssex efter misshandeln då hen gråter, tröstar, pysslar om, kommer med en 

kopp te och skämmer bort. En cirkel som har sina givna delar och partners i den. Trauma 

Bonding – ett toxiskt beroendeframkallande förhållande. 

31. Äkta och djup kärlek, med djupa äkta känslor från hjärtat – existerar inte. Du har inte 
älskat personen, du har älskat personen som de visade upp sig för dig i sina finaste 
stunder – en chimär, en roll, ett svindleri, ett skådespel och det är den personen (som då 
aldrig existerat) som du fortsatt älskar & saknar. De få stunderna när du fick allt din 
kropp/sinne/signalsubstanser-hormoner/självkänsla behövde för att allt skulle lysa upp i 
hjärnan och du kände att du passade ihop med så otroligt bra. Jämför med 
kokainberoende och avgiftning. Det är tufft, men det går! 

32. Ghosting – personen går upp i rök som ett spöke, försvinner från denna sida planeten, 
svarar inte i telefon, Messenger, WhatsApp, mejl etc. Kommer kanske tillbaka, utan 
förklaring. Eller är bara borta. 
https://www.elitsinglar.se/relationsguide/ghosting  

33. Kör som biltjuvar – en gemensam nämnare med psykopater. De kör fort, väldigt fort, ofta 
utan körkort, på fyllan/påtända med risk för eget liv och alla övrigas runt omkring. Men de 
bryr sig inte. 

34. Kontrollerande – hen vill ha/kräver/har kontroll på hela ditt liv. Var du är varje minut av 
dagen, när du kommer hem (INTE fyra minuter för sent!), vem du pratat med (det 
motsatta könet), mejlat till, hur du klär dig, sminkar dig, har håret, vikten, utseendet ska 
vara perfekt. Det ska se bra ut, utåt. 

35. Ögonen – det heter enligt många att de blir absolut kolsvarta/kalla när något/någon/du 
går dem emot.  

36. Utseende- och viktfixering. Ofta din vikt, ditt utseende, ni måste se ut som ett 
framgångsrikt par. Narcmammor kan förorsaka ätstörningar hos sina döttrar då vikten och 
maten konstant är i fokus. Och dottern/sonen ska alltid se exakt så som hon vill. 

37. Sjukligt svartsjuk – beskyller dig för att vara konstant otrogen, trots att de oftast själva är 
det. 

38. Word salad – ordsallad – narc skriver enormt/löjligt långa mejl/brev/textmeddelanden, 
föreläsningar per telefon som inte går att förstå – fullständigt osammanhängande. Först 
kommer en hel radda grava beskyllningar över saker de gjort, men som du påstås ha gjort 
och sedan en lång rad om hur mycket de älskar dig, saknar dig, hur bra det ska bli när du 
är tillbaka, tagit ditt förnuft till fånga och lärt dig lyda/följa narc, tillbaka till ilska etc. I all 
oändlighet. Jag har sett en hel del, det går verkligen inte att förstå hur de fungerar i 
huvudet. 

39. Circle Talk – narc pratar (och skriver) ofta i cirklar, tillbaka till punkt A i en evighet, tar upp 
samma sak, på nytt och på nytt och på nytt och du förväntas sitta stilla och lyssna – i 
timmar. 

40. Ständiga missförstånd – om allt, alla, tider, platser, minnen, regler. Och de skriver som 
krattor. Inga gemensamma överenskommelser håller, kommunikationen går ut på på 
dealing & wheeling. Hans villkor, hans ord, hans val, hans idéer, hans lagar, hans 
företräde. 

41. Förvirring ger makt & kontroll. Förnedring ger makt & kontroll. Förminskning ger makt & 
kontroll. Förlöjliganden ger makt & kontroll. Förnekanden ger makt & kontroll. Narcs är 
experter på härskartekniker. 
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42. Admit but not Comprehend – de kan erkänna något litet, men förstår ändå inte vad de 
gjort och tar gärna tillbaka det minuten senare för att hävda motsatsen, beskylla dig etc. 

43. Inre monolog verkar pågå konstant hos vissa; kan häva ur sig något totalt irrelevant mitt i 
en t ex middagsdiskussion hos grannar/släkt. De har suttit i egna tankar och avbryter med 
sitt. När förvirringen lagt sig, fortsätter diskussionen och narcen verkar gå in i sin egen 
värld på nytt där den inre monologen fortsätter. 

44. Diskussioner/samtal – narcen bestämmer om vad ni ska diskutera. Om de inte kan 
vinna/platta till dig vill de inte fortsätta samtalet om saker och ting. De väljer ämnen, hur 
länge, hur mycket, vad den gjort och är oskyldig (allt) till, vad du är skyldig till (allt) 
oskyldig), vad du får tycka etc. De byter samtalsämne, blir arga, går därifrån om du börjar 
bli arg. Detta har vi diskuterat förut, fast ni inte har det.  

45. Energitjuvar – vampyrer som lever på ilska, oro, ångest, kaotiska situationer, drama, 
upprörd, tillintetgjord för någon skitsak som ältas, gråter, har ont i magen, huvudet, 
ryggen, ledsen, deprimerad. Du är också deras slasktratt som de kan ösa ur sig av sin ilska 
som aldrig sinar. Efter ett möte med en narc är du ofta totalt dränerad på energi. Ett 
kännetecken som visar att något är galet i relationen. Hen tar, du ger. Hen tar mer, du ger 
mer. Hen tar allt, du ger allt. 

46. Förolämpa INTE en narc – de blir väldigt lätt väldigt sårade; om du säger emot dem, har 
en annan åsikt, tycker något annat, vet mer, kan mer. De tar åt sig, blir sårade, känner sig 
åsidosatta, du är dum, elak, vill åt dem på alla sätt och vis. Själva kan de uppföra sig som 
ångvältar i en porslinsaffär utan att göra en stor affär av det. 

47. Entitlement – ett berättigat beteende. Narc har alltid rätt, rätt till allting, får göra som hen 
vill, alla gånger, reser bort på tre dagar eller veckor och du ska inte ha en åsikt om detta. 
Bevisar du att hen varit otrogen rycker hen på axlarna eller beskyller dig för att vara 
osexig/ovillig eller ha varit otrogen. De har det kompletta tolkningsföreträdet. Deras ord 
är din lag. Deras behov av dig är att konstant tillfredsställa dem på alla sätt och vis. 

48. Omedelbar tillfredsställelse – Instant Gratification – alla narcens behov, önskningar, 
viljor m m ska levereras omedelbart. Tar pengarna slut till mat och hyra är det inte hens 
bekymmer utan ditt. Hans behov gör före barnens, dina, nästa månads hyra. 

49. Moraliskt tveksamma. Rätt/fel, etik, lagar, regler, normer, kriminella – polisanmälningar 
från gamla ex, domar, fängelsetid, knark, förfalskar/förskingrar, stjäl, aggressivitet, 
alkohol, utpressning, mer våld än nöden kräver, övergrepp, övergrepp i rättssak m m. Stå i 
kö, följa hastigheten, betala för sig – tjafs och sådant som bara idioter gör. Narcen är 
också berättigad till dina pengar, arv, sparkapital, hus/lägenhet/sommarstuga, gåvor du 
fått, smycken – bil, motorcykel. Allt kan säljas, pantas, ges bort till ny person som det 
uppstår ett intresse för och som behöver love bombas. För DINA pengar! De ser detta som 
en ren investering i framtiden, eller lite kul vid sidan av.  

50. Tuta & kör. Inget ansvar, inga som helst konsekvenser eller konsekvensanalys innan, det 
är bara nya tag och max-fart, rastlösa eller ingen fart alls – då gäller 
sofflocket/datorspelet. Någon annan får alltid plocka upp och ihop allt, stå för följderna av 
hens vidlyftiga affärer.  

51. Olika regelverk för narc och dig. Komplett olika. Narc kommer och går som hen vill, du har 
strikta tider. Narc kan vara kraftigt överviktig, otränad, du måste hålla vikten på 1 kg när. 
Narc unnar sig allt, har dyra hobbys, uteliv, du har knappt pengar till hyra o mat. Medan ni 
är gifta och ska dela på allt. 
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52. Förorsakad sömnbrist / Sleep Deprivation – narc vet att du behöver sova inför en tuff dag 
på jobbet, ett nattpass, en tenta – men väcker dig av högt tv-ljud, musik, vill ha sex, startar 
ett långt gräl precis när ni ska lägga er, kan inte sova och vill ha sällskap, se en film 
tillsammans kl 02. De väcker dig varje gång de går upp – dock inte för att ta hand om 
barnen – det är ditt ansvar, men f-n ta dig om du väcker dem! De tar ingen som helst 
hänsyn. Nattlig terror. Allt detta görs medvetet!  

53. Provocera – få någon att fullständigt tappa det, stjäla energi, uppmärksamhet till vilket 
pris som helst. För att sedan beskylla personen för att vara okontrollerbart nervvrak, 
psykfall, bäst att hen tar självmord, försvinner, slutar existera, tas in på psykklinik. Och för 
en stund lättar det inre trycket som annars hotar att explodera. En misshandel, ett 
bedrägeri, en annan psykbryt, någons energibrist.  

54. Patologiska lögnare – allt ljugs det om, om hen åker dit har du missförstått, är dum i 
huvudet, inte förstått, kommer inte ihåg rätt, blånekar etc etc. De vänder på allt, lögner 
paras med halvsanningar, med utelämnande av viktiga saker som de anser var detaljer 
och de visst berättade åt dig. Och du anses ha gjort allt de själva gjort. Där har du 
erkännandet.  

55. Kräver erkännanden stup i kvarten. Hur bra de kör (ofta livsfarligt), är i sängen, visst är 
jag din bästa älskare någonsin, har störst manligt organ du sett, på att kyssas. Oftast är de 
dessutom mediokra på dessa områden då inga känslor, utan mer prestation är i centrum. 
Om du kom under sexet eller inte är ditt problem. Och du måste hålla med och berömma, 
stup i kvarten, annars blir hen sur och vrång och så är den dagen förstörd. Smicker, 
komplimanger, beundran, tacksamhet, ödmjukhet m m är viktigt och hålla med.  

56. Kräver sex – vare sig du har lust/ork/vill/känner för det. Annars blir stämningen hemma 
katastrofal och saker går sönder. Ger du inte efter tillräckligt ofta så händer det att du 
vaknar med dem inuti dig eller med våld = i båda fallen är det utan samtycke = ett 
lagbrott. Men hur bevisar du det? Hen kommer ju att blåneka och beskylla dig för xxxxx 
och yyyy. Hens rätt till din kropp, sin tillfredsställelse, annars går hen till någon annan som 
är villigare, sexigare, gladare och piggare. 

57. Många är konstant otrogna. Ny Supply, flera familjer/dubbeliv, flera barn utanför och 
innanför äktenskapet, casual sex, översexuell, flirtar med allt och alla, har sex med din 
mamma, syster och/eller tonårsdotter, andra flickvänner/fru/make/partner/sambo, 
prostituerade etc. Att ha i fall den nuvarande kastar ut en – narcs kan/vill INTE leva utan 
att någon annan som står för fiolerna/servicen. Tinder-knarkare och alla övriga sidor finns 
det en profil hos. Deras rätt. Men att de ändrar sin singel-status på Facebook och har dig 
som vän – glöm det. Eller så har hen fler konton, överallt! Kan skylla på sk Honey Trap – 

sexfälla då de arbetar med något hemligt       Och de kan ändra sin status veckovis, 
beroende på ditt uppträdande. Ha konton på Tinder under hela er relation. Testa 
marknadsandelar, vad som finns där ute att nappa på, någon bättre, nyare, yngre, 
vackrare, mer pengar, status, coolare, fler kontakter, mer nytta – mer att utnyttja, mer att 
erövra, höja sin egen självbild mha erövringar – pengar, trophy wife, kontakter, hus, barn, 
djur, sommarstuga, titel – behoven är enorma och lite vill ständigt ha mer.   
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58. Onlinedejting anses vimla av narcissister/psykopater som snabbt kan hitta en sexpartner 
vs en ny Supply då jakten på nästa offer för förstörelse är ständigt pågående. ”Like a 
swimming in a pool of predators looking for preys." Omedelbart tillfälligt 
sex/tillfredsställelse/uppfyllda behov/vill ha/krav – ingen dejting/relation utan kommer 
och går som hen vill, till ditt hem. Om du och det är tillräckligt snygga/dyra kan de 
stanna/flytta in för att aldrig flytta ut – så länge de själva vill. Och de tar över mer och mer 
av ditt liv, dina ägodelar är med ens hens – du börjar sparka bakut – hot och våld följer tills 
du ger upp. Hotel California – “You can check out anytime you like, but you can never 
leave.” 

59. Porrsurfande/sexmissbrukare – stora konsumenter av porr, gärna kinky. Och så ska det 
testas i sängen. Analt, oralt, swingers party (du kollar bara), dildos, S&M, bondage (safe 
words existerar inte), trekanter m m. Ställ upp eller jag drar! 

60. Impregnating – han vill ha ett litet kärleksbarn med dig. Nu! Helst i förrgår. Inom tre 
månader är du gravid och han har för alltid/en lång tid framöver en rejäl hållhake på dig. 
Du måste stanna i hens närhet. Hen är alls inte intresserad av barnet/barnen, men de är 
ett sätt att komma åt dig. Narcen vill sprida sina gener till så många som möjligt och med 
tanke på den genetiska faktorn är det inte konstigt att detta ökar (troligen) samtidigt ökar 
(äntligen) kunskaperna, insikterna, förståelsen om (hos vissa.) 

61. Oresonliga & orimliga krav på lydnad, göra och serva allt på just DERAS sätt, även mot 
små barn (det känner jag igen!) Typ kadaverdisciplin! Militärisk ordning hemma. 
Väluppfostrade barn som är snygga att visa upp, samma gäller make/hustru! 

62. Kontroverser/sabotage/kalabalik – åtta år i rad på just din födelsedag går allt åt helsike, 
inför en tenta, examensdag, jobbintervju, viktig dragning på jobbet, fest/bortbjudna. 
Detta är ett så tydligt mönster och en röd flagga så det skriker om det. ALLTID inför att 
något BRA som ska hända dig så drar narcen igång en jättefight intill tidig morgon så du är 
lagom slut. Helst ska du missa tåg, taxi, flyg etc och stanna hemma.  

63. Uppmuntrar dig aldrig (om inte under Love Bombing och Hoovering-faserna), lär känna 
och förstå varandra på riktigt/djupet, trösta, sköta om en sjukling, lyssna djupt, verkligen 
se personen, värdera kärleken, tacksamhet, små gulliga gester utan att vänta sig något 
tillbaka. 

64. Patologisk rädsla för att bli behandlade nedlåtande. Något de ofta gör själva, mot alla 
andra, men ingen får göra det mot dem, ostraffat.  

65. Rädslan för att vara ensam kan finnas hos både narc och den utsatte, alltså stannar den 
utsatte trots alla attacker och förnedringar och narcen tills den hittat någon bättre 
passande. De är ALLTID på jakt. Och narcen uttrycker dessa behov av trygghet – ”Du 
kommer aldrig att hitta någon, så ful/tjock/korkad/osexig som du är.” 

66. Narcs snackar skit om alla, skvallrar, för- och baktalar, sprider rykten (sanna som osanna) 
om varenda en de möter inkl sådant som sagts i förtroende. Ett otroligt dåligt sätt att 
själva försöka hamna överst på skithögen vilket gör att till slut alla tröttnar och drar. Visar 
på ett väldigt dåligt självförtroende/självkänsla/självvärde/självbild som de aldrig försöker 
jobba upp, bara sparka ner människor runtomkring. 

67. Förekomma, parera och ignorera är ett sätt, som kräver lång erfarenhet, mycket jobb från 
en själv, men KAN fungera om verkligen utstuderat. När hen kör Silent Treatment, gå 
därifrån, gör något kul. När hen skäller ut dig, dra så fort han börjar. Låt hen sitta själv, 
ensam. Var inte tillgänglig – går enbart om man INTE är gift/sambo, har barn etc. Avbryt 
direkt. Tacka nej, artigt men bestämt. Ge dig inte en tum. Be inte, vädja inte. Visa att du 
inte bryr dig. Var alltid beredd på att försvinna, utan ett ord.   
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68. Drama Queen – stora känslostormar, lättkränkta/sekundärkränkta över t ex hur illa du 
behandlar deras narc-mamma/Flying Monkeys/dryckespolare, överengagerade, 
översvallande kontra lättantända. Minsta lilla förseelse dras upp till en hel roman. Och 
andrahandskränkta över hur de behandlar deras narc-mamma etc.  

69. Narc anser sig vara överintelligenta, kunna mer än de flesta. Vet saker, hemligheter om 
människor. Mer än du, din familj, dina vänner, läkaren, dina kolleger/chef etc. Jämför med 
Trump! 

70. Lata men krävande perfektionister – du får stå för all markservice utom starkt manliga 
sysslor som syns utåt – grill, bil. Ert hem är narcens borg/rustning och uppvisningsarena. 
Hemmet ska vara perfekt/alltid skinande rent – yta, yta, yta och imagen. Bilen ska vara 
skinande ren, barnen välstrukna och -snutna och du se ut som en Trophy Wife/Daughter 
(troféhustru/dotter) – hens anseende får inte solkas. Du måste se perfekt ut, väga rätt, 
sminka, smycka och klä dig (cool & dyrt) enligt hens anvisningar/order, se upp till honom 
inför andra, vad som än händer Prisa honom och allt han kan, gör, arbetar med och fixar 
för er. Ni har enligt grannarna det perfekta äktenskapet, perfekta hemmet, perfekt 
uppfostrade barnen, hen en perfekt karriär, din är mest en hobby, även om du tjänar 
mer. Och du måste vara utåtriktad, rolig men inte ta för stor plats och hänga med på alla 
hens äventyr, även de farliga/riskfyllda. Do this, be that! 

71. Avundsjuk, missunnsam, nedvärderande - av vad andra lyckats med/åstadkommit, 
arbete, inkomst och jämförelser där narcen alltid kommer som vinnare. Samtidigt som alla 
är avundsjuka på narcen – enligt dem själva. Avundsjuk på saker och människor som stjäl 
tid från narcen – vuxna barns familjer, jobb, intressen. 

72. Hånfulla/arroganta – mot barn, mot hundar, mot respektive, mot familjen, släkten, din 
släkt, vänner. Alla är fullkomliga idioter! 

73. Ingen som helst samvete eller ånger för sina handlingar. De kan visst be om ursäkt, men 
de menar inte ett dyft med dessa ord och gör gärna samma sak på nytt då de lärt sig mer 
om vilka knappar de ska trycka på hos dig. Gärna till ett fullkomligt raseriutbrott – då ler 
de stort och brett. De har lyckats och kommer att lyckas på nytt och på nytt. De kan 
bemästra dig till vad som helst, när som helst och de njuter, fullt ut. 

  

http://www.imocoaching.se/
mailto:ingemoh@gmail.com


 

© 2022 ♥ iMo Coaching Inge-Mo Haraldh 2022-09-21 
www.iMoCoaching.se 0722-00 48 97 ingemoh@gmail.com 
 

Bestraffningsstrategier / -åtgärder 
74. Gaslighting – du är INTE dement, psyksjuk, galen, hallucinerar, har problem med minnet, 

kommer ihåg fel, är dum i hela huvudet, tappat det, tokig, överkänslig, har problem – det 
är de som tvistar, vänder, vrider och ljuger konstant. De är experter på att vända svart till 
vitt. Du är INTE psykfall, men de kan bli det pga narc. Det är narcen som är duktig/expert 
– denna gång på riktigt. Allt de gör är korrekt, allt du gör är fel. I värsta fall flyttar de på 
eller gömmer saker och när du inte hittar dem är du psyksjuk, gammal, tappat minnet 
etc.  Gaslighting är en form av psykologisk manipulation där målet för personen som 
deltar i Gaslighting (förövaren) är att få mottagaren eller mottagarna (offren) att tvivla på 
sina sanningar. De ska ifrågasätta sin verklighet, tvivla på sitt eget minne eller sin egen 
uppfattning på grund av den manipulation som narcen utövar. Inom relationer är 
Gaslighting ofta att förövaren anklagar offret (se ovan de vanliga benämningarna) när 
den utsatta ifrågasätter förövarens ord och handlingar. Eftersom förövarens 
manipulation är subtil och dold, är det inte uppenbart att manipulation sker när offret 
ifrågasätter saker. 
”Gasljus är en amerikansk thrillerfilm från 1944 i regi av George Cukor. Filmen är baserad 
på Patrick Hamiltons pjäs Gas Light från 1938, om en kvinna vars make långsamt 
manipulerar henne till att tro att hon är på väg att bli galen. I huvudrollerna ses Ingrid 
Bergman, Charles Boyer och Joseph Cotten.” Wikipedia 

75. Projektion/projicerar/tillbaka-kaka – allt narcen gör vänds emot dig som om du hade 
gjort det mot hen. Inåt, utåt, till grannar, bekanta, släkten på båda sidor. Du är otrogen, 
stjäl hens pengar, misshandlar och våldtar hen. Missbrukar alkohol, läkemedel, 
droger/knark m m. Men du är narcen, alkoholisten/suputen, knarkaren, psykopaten, 
bedragaren, lögnaren, psykfallet, den galna av er två, du borde sitta inspärrad, ta ditt liv, 
bli mördad. Ett omedvetet sätt att förneka något inom sig och tillskriva det till någon 
annan. Vad de anklagar dig för är vad de själva är skyldiga till. När de därmed beskyllt dig 
får de en stunds lättnad och mår därmed bättre. Används som en försvarsmekanism och 
en avledningsmanöver genom vilken narcen vänder fokus från sig själv till dig. Narcen har 
inte verktygen för att på ett korrekt sätt ta ansvar för sina egna känslor och beteenden. 
Ta det som en bekännelse över vad de själva håller på med.  
”Projektion, en term som används inom psykologin för att beskriva en försvarsmekanism 
som en person begagnar sig av då den inte vill eller kan kännas vid sina egna svagheter 
tillskriver andra personer eller sin omgivning dessa egenskaper för att försvara sin 
självbild. Enligt Sigmund Freud är detta en psykologisk försvarsmekanism, som verkar för 
att förmildra ens egna oönskade tankar, värden, etc. Personen (A) vill bli "rentvådd", 
varför denne projicerar sin svaghet på en annan person (B), i till exempel sociala 
sammanhang för att få bekräftelsen av andra att svagheten ej längre kan associeras med 
en själv och på så sätt rentvår sig själv (A).” Wikipedia 

76. Externalisera – ”Förlägga något inre till något yttre, till exempel egna problem till 
omvärlden.” 
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77. Internalisera – ”Införlivande av något med det egna själslivet eller den egna personen. 
Man skiljer i psykodynamisk teori mellan introjektion, identifikation och inkorporering 
som olika sätt att införliva förebilder, värderingar, attityder och förhållningssätt. 
Internaliseringen av goda och onda sidor hos andra personer är en försvarsmekanism som 
har funktionen att få kontroll över dessa sidor. I socialpsykologisk och behavioristisk teori 
betraktas internalisering som en följd av imitation, modellinlärning, betingning och 
vanebildning.” https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/  
Wikipedia: ”Införlivning av andras tankar, värderingar och reaktionssätt i den egna 
personen.” 

78. Kompartmentalisering – ”En mindre form av dissociation där endast delar är separerade 

från medvetandet. Det är när en person uppför sig som om hen hade separata 

uppsättningar av värderingar. Det handlar ofta om hyckleri – det vill säga att visa upp en 

föredömlig karaktär, moral eller princip som man inte riktigt har. När man gör anspråk på 

att ha någon önskvärd eller allmänt uppskattad attityd.” 

https://www.jennyrappblifri.se/oka-din-sjalvkansla-genom-att-forsta-dubbla-budskap-

kompartmentalisering-1-minuts-lasning/  

Tiger Woods hade helt olika livslådor/separata enheter; Golfen – 

mediacirkusen/träningen/tävlingarna, familjen – frun, barnen, föräldrarna (pappan var 

likadan), polarna/festandet/flickvännerna/personerna som täckte för honom. 

79. Den motsägelsefulla narcen – andra vs hen, värde, unna sig, äventyr, otrogenheter, lyx, 

livsstil, moralen, lagarna, reglerna, onåbar/oåtkomlig vs kontrollerad och allt åtkomst. 

Lättar aldrig på garden. 

80. Skuldbeläggning/skuldförskjutning – Blame Shifting – allt är ALLTID någon annans fel, 
vad som än händer. Du/de gjorde fel, hanterade något fel, köpte fel, ser fel ut, betedde 
sig fel, ÄR fel. Beskyllningsspelet (The Blame Game) kan börja, narcen vänder och vrider 
på allt hen gjort till att du gjort det (projektion), vad du/andra sagt, påstått, ansett, tyckt 
– men de ifrågasätter ALDRIG sina egna handlingar, misshandel, mobbing, övermåttan av 
kontrollbehov, toxiska relationer på rad, elakheter, småaktigheter, missgärningar m m. 
Eftersom narcs har en instabil självkänsla och därmed inte tar något som helst ansvar 
eller konsekvenser kommer de att flytta skulden till andra då de inte på ett korrekt sätt 
kan svara på känslan av självbeskyllning. Narcs kan inte ta ansvar för sina egna 
handlingar på grund av känslorna av självhat som kan komma med skulden, så de lägger 
skulden på någon annan, där de enligt dem hör hemma. Skuldförskjutning är ett annat 
sätt för narcen att skydda sin ytterst känsliga självkänsla. De skäms aldrig, ångrar sig 
aldrig, ber aldrig om ursäkt – om inte stora krokodiltårar och självmordshot varje gång du 
går emot dem, ifrågasätter, kommer på dem med ännu en lögn.  

81. Toxiska/giftiga personer utsätter andra för förgiftning inkl mentala och kroppsliga 
skador.  

82. Sjuklig/patologisk/extrem svartsjuka. Kolla upp Othellos syndrom. ”Delusion of 
infedility.” Beskyller dig för att göra det de gör. 
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83. Silent Treatment/Stone Wall – när personen inte pratar med dig på timmar, dagar, 
veckor eller månader. Du har gjort något felaktigt och det är upp till dig att  
1. Förstå vad du gjort.  
2. Aldrig mera göra så.  
3. Be om förlåtelse 300 ggr för att lappa ihop narcen tills hen börjar prata med dig igen. 
Eller åk på semester! Hör inte av dig! 
4. Man drar, för gott så fort man kan. Det är ett tortyrredskap, i uppfostringssyfte för att 
knäcka dig, göra dig foglig, lyda, inte ifrågasätta, kränka, säga emot narcen, någonsin. 
”En slags psykisk misshandel som aktiverar hjärnans smärtcentra. Att bli utfrusen var en 
liv- eller död situation i vår tidiga evolution och formade våra hjärnor till att reagera 
starkt så vi kunde anpassa oss till gruppen och överleva. En narcissist använder sig av ST 
som ett av många maktmedel för att det är så effektivt.” 

84. Narcs dekonstruerar psyket – du börjar tvivla på dig själv, din verklighet, vad som gäller, 
vad som triggar, vad du måste göra för att allt ska bli bra, allt är ju ändå alltid ditt fel så du 
måste bli en bättre/annorlunda person.  

85. Humörsvängningar / känslostormar – en mysig stund kan blixtsnabbt övergå i ett 
fullständigt utbrott, ett tonläge/ett felaktigt ord/en beskyllan uttrycks och utan att du 
förstår varför och blir narc med ens tvärarg och giftig. Allt mer negativt – mot dig, din 
personlighet, egenskaper, gör/är. Vad du än försöker. 

86. Verbal och fysisk misshandel – vredesutbrott (melt downs), skriker, vrålar, rasar (rage) 
gormar, skäller ut dig inför andra eller hemma i timmar efteråt, för det minsta lilla som 
inte passar dem, inte är gjort tillräckligt bra, perfekt. Själva lyfter de ofta inte ett finger. 
Du gör, jobbar, sliter, drar in pengar, betalar, sköter, tar fram och tillbaka. Följt ofta, inte 
alltid av annan slags misshandel – se vilka till det finns. Har du anpassat dig, går liksom på 
äggskal, tyst och försiktigt för att inte väcka vreden/utbrotten? Aldrig störa narcen, 
avbryta, förorsaka svartsjukeutbrott, misstänksamhet, läsa hens tankar och humör, köpa 
och laga hens favoritmat. Stiger du upp allt tidigare, lägger dig allt senare för att hinna 
med både arbete, barn och hemmets blanka ytor? Narcs är osäkra och när det blir en 
skada på deras redan bräckliga självkänsla kommer de att rasa. Detta görs ofta med skrik 
och förolämpningar mot den just då utvalda. Under dessa raseriutbrott kan narcen vara 
främst skadliga i sina ord. De vill att motparten ska veta hur oerhört sårade de är och 
kommer att göra allt för att skada dem på samma sätt som de känner sig illa. Kommer 
inte det verbala fram tillräcklig och omgående förändring sker, tas det till hot om 
misshandel och till slut knytnävar. Som när den gränsen är passerad kommer att 
återkomma med jämna mellanrum. Narcs ilska används också för att stänga av all 
kommunikation som ytterligare kan skada deras självkänsla. Silent Treatment m m. 

87. Sluta urskulda dåliga beteenden – om vi alla gjorde det, direkt. Pojkar, flickor, män, 
kvinnor ska inte få bete sig hur som helst mot andra. Inte på arbetsplatser, hemma, ute. 
”För att de mår dåligt, är sjuka” m m. NEJ, det håller inte. Vi måste kunna uppföra oss 
som folk mot folk, annars får de gå i terapi och inte åstadkomma enorma terapibehov hos 
omgivningen. Dåliga ursäkter, lögner, otrohet, leva på andra. Sluta mesa med. Gå 
därifrån, utan att ta debatten. Försvinn från platsen/rummet/huset. Till slut och snabbare 
än nu står de ensamma. Att ta ut sin ilska, aggressioner, frustrationer, ångest på andra i 
stället för att själva hantera den, reglera den, söka hjälp är INTE ok. Varken verbalt eller 
mha knytnävarna. Varken i sängen eller utanför. Var inte som Trump! Agera vuxet! 
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88. Ombytliga – superförälskad, aldrig någonsin har hen känt så här mycket för någon en 
natt, går nästa morgon, kommer tillbaka - säger förlåt - ytlig "kärlek" förändras snabbt, 
likaså humör - humörsvängningar. Pendlar mellan kall & varm, hetta och kyla, misshandel 
& rosor samt krälande i stoftet, men kolla inte efter blicken av triumf när de vunnit dig 
tillbaka. Igen. Det är ett spel för dem – vinna över människor till sin sida. Och de som 
vunnits över ska hålla sig där, på narcens sida, för evigt, aldrig någonsin vända sig emot 
hen. Då bryter helsiket loss. De är dödligt sårade, kränkta in i själen och det går ut över 
dig. Oförbätterlig skitstövel som tillskansar sig allt de vill komma åt. Våld paras med 
värme. Kyla varvas med varmt engagemang. Du blir förvirrad, vet varken ut eller in. Detta 
är medvetet. Lämna/kasta ut, komma tillbaka/kräva att du kommer hem igen.  

89. Hetsar dig till vansinne – sedan spelar de in ditt utbrott och därmed har de bevis att det 
är du som är narcen, det de hävdat hela tiden. 

90. Bete – baiting – de mejlar, skickar sms, ringer och vill få dig att nappa på kroken. Pengar, 
sex, bli ihop på nytt, ta tillbaka narcen du slängt ut. Med jämna mellanrum kommer det 
ett nytt försök. Den här gången ska det bli så bra, narcen har minsann lärt sig, läst på, gått 
i terapi. Allt förstås lögner och ljuva ord.  

91. Silent Treatment – när personen inte pratar med dig på timmar, dagar eller veckor. Ett 
slags tortyr som tar oerhört på psyket. Och du behöver 1. Ta reda på vad som denna gång 
satte i gång bestraffningen. 2. Aldrig mer göra detta mot narc någon slags personlig 
förolämpning som sårat hen djupt. 3. Krypa i stoftet, be om ursäkt, köpa saker, laga goda 
middagar, göra dig till så enormt så att hen kanske en dag börjar prata med dig. Under ST 
vägrar narc att kommunicera med dig. Det används som ett straff för att återställa 
maktobalansen som narcen känt när du har gjort eller sagt något de inte gillar. Genom att 
bli tyst har narcissisten stängt av all kommunikation i frågan och de återtar nu kontrollen 
av dig och situationen. Som ett sätt att återuppta interaktionen krävs att partnern ber om 
ursäkt för sitt påstådda fel, många gånger, för först då kommer narcissisten att börja 
prata med dem igen. Frågan är fortfarande olöst och narcissisten har fått ett övertag 
genom ursäkten från den utsatta även när felet låg hos narcen. 

92. ”En slags psykisk misshandel som aktiverar hjärnans smärtcentra. Att bli utfrusen var en 
liv- eller död situation i vår tidiga evolution och formade våra hjärnor till att reagera 
starkt så vi kunde anpassa oss till gruppen och överleva. En narcissist använder sig av ST 
som ett av många maktmedel för att det är så effektivt.” 

93. De förstör – Destruction – eller hotar med att medvetet ”förstöra”/slå ihjäl dina barn, 
ditt älskade husdjur (ge snabbt bort hunden/katten – det finns en hemlig FB-grupp för 
just dessa fall), saker, älsklingsprylar, din nattsömn inför din stora examen, din 
enda/favorit parfymflaska, kläder i infall av svartsjuka, alla dina relationer. Slår sönder din 
favoritkaffekopp – framför dig, mormors vas, din urringade blus hittar du klippt i bitar, 
dina sexiga shorts är uppbrända, dina saker när du flyttat ut är sålda, slängda på tippen 
eller brända i trädgården. De förstör din kontakt med vänner, släkt m fl – tills du står 
ensam kvar mot hen. En tömde en persons mobil på ALLA minnen/bevis/bilder etc 
(iCloud back-up och håll för 17 dina lösenord hemliga.) Back-up på hemlig ort (jobbet.) 
Och de hotar barn, vuxna, djur m fl med våld. Saker du älskar/värdesätter – låna ut till 
den obrottsligt trogna väninnan under tiden. De vill INTE att du gillar/älskar något 
annat/annan än dem, inkl dina/era barn! Barn är till för att användas – för att få tillbaka 
dig, emot dig, behålla kontrollen över dig. Inte älskas villkorslöst för det är de inte 
kapabla till. 
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94. Dog Whistle – endast du kan höra viskningen, känna nypet/sparken, endast du förstår 
vad hen menar med sin kommentar, du får en smäll när andra inte ser, du får ett 
personligt påhopp när ingen hör, de tar dig gärna avsides, smeker dig över brösten (trots 
att nya frun står 5 meter ifrån), tar dig runt midjan, vill ha sex med dig just nu, du var 
deras ALLT … För att de kan, för att sätta dig på plats, för att hålla dig varm, för att de vill. 

95. Stjäla, bedra, försnilla, förvanska dokument, förskansa sig andras pengar, egendomar – 
från dig till sig. ” Transferring of goods is part of the plan. From you to them!” 

96. Lånar pengar – som hen aldrig betalar tillbaka. Psykopater kan börja med några små lån 
som du får tillbaka. Sedan en stor summa som du aldrig ser röken av längre. 
Våldskapitalet tas lätt fram om du blir för påstridig. Tro dem och DRA!!! 
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Efteråt 
97. Hoovering – guld- och gröna skogar & allt du önskar kan du få-fasen. En rosenskimrande 

framtid utmålas och lovas, heligt. Som blir precis tvärtom! Du har lämnat/blivit utkastad. 

Nu vill narcen ha dig tillbaka! Den nya och mycket mer blingiga (yngre, vackrare, sexigare 

m m) Supply lämnade eller hen tröttnade och har förstås dig kvar på reservlistan – som 

kan visa sig vara ganska lång. Hen hinner oftast ha hittat fyra nya innan 

skilsmässopapperen är påskrivna, även i Sverige, utan barn. Dansen runt offerkalven kan 

pågå i åratal om du har någonstans att ta vägen mellan varven och orkar spela spelet. Du 

drar, hen kommer efter, du kommer nära, hen drar. Du har allt lägre självkänsla, ställer 

upp på ännu mer förnedringar, vill fortsatt behaga, inte säga nej, dra gränser, är en 

Pleaser och vet vad du får vilket känns tryggt och igenkänningsbart sedan barndomen. 

Narcen vill ha tryggheten/säkerheten i att ha en rad av Supplies redo att beundra och 

serva. Och nej, de kommer inte att bli bättre denna gång utan mycket snabbare sämre. 

De kommer inte att älska dig som du egentligen är värd/skulle behöva, vara trogna, inte 

slå dig etc.  

Går du tillbaka blir det ofta snabbt etter värre. Det finns personer som gått tillbaka upp 

till sju gånger. Finns personer som blivit förföljda i 20 år tills narc är död. Men de brukar 

ge sig efter ett tag när de inte får någon som helst energi tillbaka. 

98. Narcen lovar guld och gröna skogar, som vanligt! Gå inte på detta – igen! Nog är nog. 

Innan du drar, se till att få med dig så mycket av DITT som möjligt, få ut honom med sitt, 

inte ditt. Du har ofta inte en möjlighet att komma tillbaka och hämta något. Ha en Exit 

Plan – sparade pengar (om du kan), nummer till närmaste Kvinnojour. 

99. Hur är ditt bemötande OM ni måste träffas? När de skäller, gapar och slår? När de går in i 

den totala offer-rollen? När de beskyller dig för allt, igen. Yellow eller Grey Rock. Koll på 

dina triggers och lär dig hantera dem, distans, iskyla, avstånd (på riktigt), gränser och vad 

gör du när de passerar dem.  

100. Vad står du kvar med? En raserad ekonomi, grundlurad och sviken, ingenstans att bo för 

dig och barnen, fortsatt Co-Dependent som saknar livet ut dig av förövaren = hormoner, 

signalsubstanser (ditt knark) och Trauma-Bonding och PTSD, käkar piller för & emot olika 

krämpor, behöver terapi för dig själv och din hälsa. Ni kanske, trots allt bestämmer er för 

relationsterapi (se Familjeterapi-avsnittet) som en sista åtgärd och eviga löften haglar 

över dig. Men säg inte emot hen, ha inga egna åsikter om något, anpassa dig till allt, som 

vanligt, då ingenting har förändrats. En dålig dag på jobbet, ett skrikigt barn, en Supply 

som lämnat och du/ni betalar priset. 

101. Börja snarast i en 12-stegs grupp för medberoende! Du har ett stort jobb framför dig. 

”Co-Dependents Anonymous (Anonyma Medberoende) är en 12-stegs gemenskap av 

människor vars övergripande syfte är att utveckla sunda relationer. Det enda villkoret för 

ett medlemskap är en önskan om sunda och kärleksfulla relationer.” https://coda-se.se/  
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102. Börja träna sakta och försiktigt. Jag älskar Sensing Yoga och din kropps olika nervsystem, 

PSOAS & den röda linjen, vagusnerven, signalsubstanser, hormoner m m behöver få ro 

och ork igen. Lugna, balanserade rörelser, 5-10 minuter i taget, men varje dag en stund 

för dig själv. https://sensingyoga.se/ & https://youtu.be/8y57Jz1BplI &  

https://www.youtube.com/watch?v=9FVaN78cwBk&feature=youtu.be  

103. Övriga välgörande träning som INTE stressar nervsystemet är långa promenader i 

naturen/skogen, klappa katt/hund/djur, andras så länge det finns en hotbild mot dig, 

Medicinsk QiGong, simma i havet året runt/kallbad (Wim Hof), djupandningsövningar – 

börja med 4-4-4-4 – gå över till 4-8-4-8. Hjärnan blir överbelastad av allt räknande så den 

hinner inte med något annat just då. Mental träning. Mindfulness. Pilates – bygg core. 

Men INTE Body Pump-Spinning Pass m m.  

104. Du har en tappad identitet – dig själv, haft och fått 0 respekt för dig själv, vilja, ork, 

energi, sömn, sex etc. Du går igenom hur dina gränser/den du var förut har försvunnit, 

vilket sätt narcen behandlat dig som du tillåtit/godkänt. Alla gånger du borde ha gått. 

Kanske också blivit fysiskt sjuk på kuppen. Du behöver sakta men säkert gå igenom denna 

fas med allt obehag den för med sig för att komma ut på andra sidan.  

105. Triangulering – narc använder en tredje person som budbärare då du blockat – din 

mamma, svärmor, äldsta dottern/barnen etc. Stoppa tidigt. 

106. Narc gör allt för att vända barnen emot dig och kommer kanske att fortsätta med det 

resten av livet. Deras hämnd för att du vågade lämna DEM. 

107. En oftast smutsig rättegång följer med vansinniga beskyllningar och motbeskyllningar – 

se till att du har dokumenterat ALLT, vittnen m m.  

108. Flashbacks / Reloading – främst dåliga minnen som poppar upp på minnes-tvn från 

misshandelstillfällen, sexuella övergrepp, raseriutbrott varvat med mysiga stunder. När 

kroppen och hjärnan äntligen kan slappna av börjar den processa vad som hänt. Du 

behöver arbeta dig igenom dessa, en del av PTSD, med professionell hjälp.  

Kroppsliga symtom: Hög puls, hjärtat slår fort-fort, magen blir i olag, huvudvärk, gråter, 

ilska, sämre minne, sömnbesvär.  

109. Flying Monkeys – vänner, familjen, släktingar, chef/kolleger lieras med narcissisten som 

sprider rykten, bilder, och får alla på sin sida EMOT dig. Möjliggörare för narcen att 

komma åt dig från olika håll och kanter. 

110. Utpressning – hot om våld, hot om det mesta. Om du inte xxxx, så kommer jag att xxxxx. 

Hoten ökar i antal och styrka ju mer du stretar emot och börjar frigöra dig. Så gör det tyst 

och fint, i skymundan.  

111. Utmattningsdepression – blir ofta sjukskriven pga narcissism; brist på återhämtning, 

medvetet avbruten sömn, medvetet nedbruten själv/självkänsla/självförtroende, leva 

som i en krigszon med ständiga hot, ingen balans i livet.  

112. Smearing Campaign / Discredit – ALLT du någonsin berättat i förtroende, dina 

förtroenden, misstag – den hemliga aborten, snedsteget m m blir nu allmängods inkl 

bilder, påståenden tagna från luften, inspelningar. Allt narcen någonsin gjort mot dig, har 

du gjort mot honom och än värre. Du har slagit barnen (orosanmälningar en masse), du 

är missbrukare, har det ostädat hemma, missköter jobbet, är tjock, ful, konstant otrogen, 

psykiskt sjuk (spelat in dina utbrott, gråtanfall.) Falskt, påhitt, lögner sprids mha 

möjliggörarna i fan-klubben, släkten, gemensamma vänner - alla som tror på narcen. 

Misskrediteringskampanj.   
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113. Narcens mörka hemligheter – alltifrån konstanta otrogenheter, droganvändning (som de 

slutat med, not!), spelberoende, alkoholism, förlorat körkort, ett antal psykiska 

sjukdomar (dock inte narc eller det också – eller psykopat/sociopat), suttit i fängelse, 

rättegång pågår, barn på byn, pedofili, porr- och sexmissbrukare, misshandlat åtskilliga, 

med i belastningsregistret, bedragare, kaotiska finanser, skyldig en massa pengar, lån i 

ditt namn, våldtäkter när du äntligen fått sova (drogad?) 

114. Hämndporr sprids inkl namn, bild, ålder, adress, stad, arbetsplats, telefonnummer, 

mejladress etc. Eller sexkontaktannons med dessa uppgifter. Svar till: ”Kåt och villig.” 

115. Egenmäktigt förfarande – INTE boken, utan en lag. De snor/stjäl/tillskansar sig allt vid 

arv/förälder dör/hamnar på äldreboende innan någon som helst bouppteckning och det 

du lämnat efter dig vid flykten, möbler, fotoalbum, kläder – allt hamnar på 

tippen/säljs/ges bort.  

116. Narrativen och den massiva kritiken emot dig är sällan berättigad, men det vet ju inte 

folk. Flytta, förändra dem eller låt dem vara. De hittar snart någon annan att prata skit 

om. Folk är okunniga. När t o m psykologer och terapeuter är det, hur kan vi förvänta oss 

att vanliga människor ska förstå vissa människors illvilja och dubbelsidighet. ”Han kan ju 

inte vara så förskräcklig som hon säger. Så illa kan hon väl ändå inte ha varit, de såg ju så 

kära ut. Han är ju så snygg och trevlig, en riktig charmör, lite flirtig, men det är väl alla 

män. Hon är ju så duktig på att sköta hemmet och barnen som är så väluppfostrade.” 

Egna påhittade meningar och åsikter. Uppvuxen i en liten stad, vet ungefär hur snacket 

går. 

117. Kan du jobba med dig själv för att inte behöva vara omtyckt av alla, alltid ha sällskap, inte 

kunna ta beslut själv, inte gilla dig själv och din kropp/personlighet m m, inte stå på dig 

(och ibland vika sig om det blir farligt,) hålla med alla, ständigt serva all, vara till lags, 

omtyckt, behagfull. Hitta din hög med NEJ! Och din ilska, vrede, utbrott. Kan du stå upp 

för dig själv, stå för vad du tycker, säger och känner, hitta dina styrkor och värderingar? 

118. Stalking – hen förföljer dig, utövar eftervåld, hotar dig för att du ska komma tillbaka, 

barnen kommer i kläm och används som redskap i utpressningssyfte, kvinnohem, ni 

måste flytta åtskilliga gånger, skaffa hemligt det mesta. 

119. Delad vårdnad – ett sätt att behålla makten, kontrollen över dig – genom barnen. Barnen 

får ofta inga som helst regler, besök hos läkare, tandläkare som du bokat och får betala 

för uteblivet besök missas, då de inte orkar upp i tid till. Vill barnen stanna hemma från 

skolan är det helt ok. Vill barnen äta tre efterrätter till middag, följt av godis, så är det 

också ok. Tillbaka kan du få sockerstinna barn med smutsiga kläder, saker som inte 

stämmer – men pappa är ju så mycket snällare än du mamma. Eller så lämpas barnen 

snabbt och ofta till farföräldrarna (kan vara liknande eller bra), barnvakt, hens syskon, 

den nya Supplyen barnen aldrig träffat som INTE vill ha med dem att göra. Och tider, 

platser, dagar, helger, semestrar – ingen planering hålls alls och mycket ändras i absolut 

sista minuten. Är du inte flexibel, är du inte intresserad av barnen och deras väl och ve. 

Se till att ni har ett vattentätt avtal – tingsrätten/soc vad som gäller. Och skriv upp 

varenda förändring. De ringer också barnen stup i kvarten för att lova dem en massa kul 

saker nästa gång de ses. Oansvariga, inga som helst konsekvenser. Farföräldrarna kan 

vara toxiska/narcissister. 
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120. Vilka försvarsmekanismer har du använt dig av? Vilka överlevnadsinstinkter fick dig att 

flytta/fly? Vilka Copying-strategier kan du använda dig av? Fråga och läs hur andra gjort 

för att hela sig själv från 3.000 pusselbitar utan foto. 

121. Dissociation – ”Innebär att kroppen håller upplevelser och handlingar skilda från 

medvetandet. Det uppstår många gånger vid traumatiska händelser och stress vid 

upplevelser som är för svåra för kroppen att hantera. Den som dissocierar håller sina 

tankar, känslor, minnen och omgivning isär från varandra.” ur FB-gruppen: Narcissister 

och andra manipulativa – om emotionellt våld och trauma. 

122. De flesta rekommenderar – ingen som helst kontakt (om det är möjligt.) Blocka överallt. 

Ingen som nyfikenhet, snoka runt hur hen mår/gör/vem hen är med. Hen kan kolla status 

med jämna mellanrum (reservlistan måste skötas), svara aldrig. Byt mobilnummer till 

hemligt. Byt mejladress och använd den gamla som spamfilter. Gör dig totalt osynlig. Inga 

stora kretsar på sociala medier, bara de du verkligen kan lita på. Här gäller antingen du 

eller hen, INTE båda. Folk får ta ställning, för eller mot dig! 

123. Hur får du sambon/maken att flytta ut ur gemensamt eller ditt hus/lägenhet? 

https://zeijersborger.se/fraga-advokaten/hur-gor-jag-for-att-fa-min-ex-sambo-att-flytta-

ut-ur-huset-jag-ager/?fbclid=IwAR2erPlkfygdCvhvSsB8Zr6JnjM2eJKg2J1srMKmdiCfrNgCe-

-H9xzaMIo 

124. Kan du konstatera att du varit tillsammans med en narc/haft en narc 

mamma/pappa/syskon? Det är en början på processen. Vad allt du varit med om, 

upplevt, fått utstå. Skaffa hjälp. Läsa på, lära dig mer men INTE försöka förklara detta till 

dem. Det blir bara etter värre. Ta din Mats ur skolan, delvis eller helt, distansera dig så 

mycket du kan.  

125. Narcissistiska loppor – ”När man levt nära en manipulativ narcissistisk person kan man 

börja imitera eller efterlikna en del av det störda beteendet hos den man lever nära och 

man kan kalla det för att få ’narcissistiska loppor’.” Gruppen: Narcissister och andra 

manipulativa - om emotionellt våld och trauma. 

126. ”Narcissister torterar genom att vanlig tvångstaktik om hot inte hjälper för att uppnå 

efterlevnad/lydnad – nu och i framtiden: Isolering (inlåst, kidnappad) som tar bort 

personens oberoende, genom att t ex begränsa kontakten med vänner, utomstående 

familj och socialt nätverk inkl tillgång till dator, padda, mobil m m; begränsar din fysiska 

frihet; och dina ekonomiska resurser.” Översatt från engelskan och ändrat en del. 

127.  Konstatera, hantera och acceptera allt du varit med om, notera allt du minns, själv eller 

m ed hjälp av duktig terapeut. Lite i taget, men för att kunna gå vidare kan det vara viktigt 

att ha gått igenom förloppet många varv. Att inse att du åkte dit rejält för att kunna börja 

bygga ditt liv och din framtid. Och barnen kan behöva terapi i många år för allt de blev 

utsatta för, såg, förstod, hörde. 

128. Glöm aldrig #MeToo – det var ett antal narcissiter och psykopater, våldtäktsmän och 

våldsamma som kom upp ur skuggorna. Sedan slog de tillbaka med full kraft - #Backlash 

och idag är det ungefär som vanligt trots allt tuffare lagstiftning. Dubbla budskap, 

dubbelmoral ang män och kvinnor som har sex, blir våldtagna, misshandlade m m.  
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PTSD – Posttraumatiskt stressyndrom – traumabearbetning – Trauma 
Bonding – Medberoende/Co-Dependent – Trauma Recovery 
• ”Personer som varit med om någon mycket skrämmande, till exempel en olycka, våld, krig 

eller övergrepp, kan efter en tid drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vanliga 

symtom är mardrömmar, koncentrationsproblem och en tendens att undvika allt som 

påminner om händelsen. Det finns behandling som hjälper mot PTSD.” 

https://doktor.se/fakta-rad/ptsd/ 

• https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/posttraumatiskt-stressyndrom-ptsd/ 

• https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-

besvar/angest/posttraumatiskt-stressyndrom-ptsd/  

• https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/psykiatri/posttraumatiskt-

stressyndrom-ptsd-hos-vuxna/  

• https://www.sbu.se/sv/publikationer/skrifter-och-faktablad/fakta-om-ptsd/ 

• https://mind.se/fakta/diagnoser/posttraumatiskt-stressyndrom-ptsd/ 

• https://psychotherapyacademy.org/pe-trauma-training-ptsd/understanding-dsm-5-

criteria-for-ptsd-a-disorder-of-extinction/  

 

Har du blivit utsatt för fysisk, psykisk m m misshandel/våld/grovt våld, våldtäkter, 

skenavrättningar, tortyr, gränsöverskridande personer, som barn, tonåring eller vuxen? Läs 

på. Ta hjälp! Sverige har länge INTE varit bra på att hantera detta, inte omgivningen heller. 

Men, det finns hjälp att få, som du bör kräva på ett snyggt och medvetet sätt och ska kunna 

få. Skriv ner vad du varit med om/utsatt för, gärna kronologiskt, vem/vilka, när, vad, hur, 

gradera. Så du först själv ser vad det är som hänt i ditt liv. Lite i taget.  

 

Kanske är personen bipolär, schizo av någon form. Vasopressin-hormonet är superintressant 

hos narcs/troliga/konstaterade narcs – kan det mätas? Signalsubstanser, nervsystem, trauma 

som ger fysiska sjukdomar – syns skadorna (brutet etc) eller är det mest symtom, kanske som 

förflyttar sig? Väldigt mycket ligger på den utsatta personen, att skaffa professionell hjälp, 

hitta vägar, nya vänner, nytt boende, jobb, ekonomi etc. Det finns hjälp, men den har stora 

luckor och okunskaper.  

 

Och vad kan du göra? 
KROPPEN HÅLLER RÄKNINGEN: HJÄRNA, SINNE OCH KROPP VID LÄKNING EFTER PSYKISKT 

TRAUMA 

https://www.hanteratrauma.se/?gclid=Cj0KCQjwn4qWBhCvARIsAFNAMijpmSft5TkOtofPDfGZ

wj3Hm6zqbW2E9q33Sk_IuL9_xLz_-2_MLh8aAuDfEALw_wcB – den boken ska vara 

synnerligen bra. Och ja, kroppen kan bli fysiskt sjuk av psykisk påfrestning. Då behöver båda 

läkas – psyket och kroppen. Och bygga trygghet, säkerhet, eget omhändertagande, hantera 

stress & triggers, kosten och sömnen, signalsubstanser m m. Samt bearbeta med professionell 

hjälp.  
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ERMT – Eye Rapid Movement Therapy / Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

(EMDR) Therapy – “What is Rapid Eye Movement therapy? 

Unlike other treatments that focus on directly altering the emotions, thoughts and responses 

resulting from traumatic experiences, EMDR therapy focuses directly on the memory, and is 

intended to change the way that the memory is stored in the brain, thus reducing and 

eliminating the problematic symptoms.” https://www.apa.org/ptsd-

guideline/treatments/eye-movement-reprocessing  

EFT – Emotional Freedom Technique - https://www.eftforbundet.se/eft-2/ 

Jag personligen som INTE gått igenom detta, tror mer på de ovanstående än åtta år i 

psykoanalys (som också kan behövas.)  

Hypnosterapi - av någon riktigt vass och erfaren. T ex – vet INTE om dessa är bra. 

https://www.helahuma.se/hypnos/om-hypnosterapi/komplex-ptsd-terapi  

Panikångestattacker - https://mindly.se/aangest-och-fobi/fri-fraan-panikaangest-och-

panikattacker/?p=adwords&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Mindly.

seInternSearch&gclid=Cj0KCQjwn4qWBhCvARIsAFNAMihZwM0SmwH8Jt8N8nRR-

U_xSWyfCopJqCdNIYwU_T5-CjwhA5pGaKMaAuVvEALw_wcB  

Sömnbesvär - https://mindly.se/vanor-och-beteenden/aldrig-mer-somnloshet-kom-over-

dina-somnproblem  

Självkänsla & självförtroende - https://mindly.se/personlig-utveckling/sjalvkansla-och-

sjalvfortroende-med-hypnos-ljudbok  

Mindler har korta psykologsamtal, är tillgängliga, privata, men högkostnadskort gäller och 

framför allt ska de ha onlineutbildningar som man använder mellan samtalen. Hört bra om 

dem. https://mindler.se/  

KBT, Sensing Yoga m m. 
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Avslut 
129. Förtvivlad. Isolerad. Marginaliserad. Beskylld för allt och alla. Misshandlad. Utfryst. 

Ekonomiskt utsatt/utblottad/belånad över öronen. Hemlös. Hårt stämplad. Massivt 

stigmatiserad. Hälsa, både psykisk och fysisk hälsa i botten, självkänslan likaså. Alla 

härskartekniker som tänkas kan har använts mot dig. Barnen mår dåligt, så också 

föräldrar, syskon, djur etc. Triggers finns en uppsjö av – vissa visslar efter sin partner som 

till en hund. 

130. Du kommer med stor sannolikhet aldrig att få ett riktigt avslut med/från en narc om det 

innebär att resonera, diskutera, vädja, be, fråga och få svar, en uppriktig förklaring, pengar 

tillbaka som de lånade av dig, reda upp vad som gick fel i relationen, ta på sig sin del av 

skulden, ansvaret, en ärlig ursäkt för xxxx. Glöm det! Det kommer en halvdan ursäkt, 

någon tårar pressas fram och sedan går det tillbaka till The Blame Game, på nytt och på 

nytt och på nytt. De är personlighetsstörda, detta är en obotbar psykiatrisk sjukdom, de är 

inte kapabla till detta. De är ytterst krävande, men det är vissa utsatta också som 

förväntar/kräver att bara för att de älskar och ber så ska en enbent person med ens ha två 

ben att gå på. Mirakel sköts av någon annan. Sluta ställa krav på hyfs & vett och jobba 

med det du har och lär dig. Du måste förändras, de kan inte/vill inte/vägrar etc. 

131. Du blir behandlad som du tillåter det, allt du stod ut med, alla dina gränser du lät dem 

passera och skövlas, din kropp du tillät dem förstöra i din iver att älska dem trots allt som 

redan gått åt skogen. Du har en fri vilja att avsluta eller så gör de det åt dig och kommer 

tillbaka osv. När du är som svagast, behöver du vara som starkast – du behöver ta hjälp 

och vara ärlig, lita på okända och dra med så mycket du kan av ditt. Alla kommer INTE att 

tro på dig, men vissa kanske finns kvar.  

132. Vad säger familjer, släktingarna, vännerna om den nu fd narcen (om du har några kvar?) 

Först när du orkar. Vad såg de, vad förstod de, vad försökte de med, hur såg du ut, hur 

mådde de enligt dem som stod utanför?  

133. Processer, livskriser, förluster – en sorgeperiod över äktenskapet/relationen med ett 

skal/en fasad, barnen som mår dåligt, jag mår skit, av mig själv, av den andra, av tilliten till 

människor, av allt som följde i dess spår 

134. Coachingfrågor: Hur behandlar du dig själv? ”Come Hell or High Water” – vad är mitt liv 

värt? Min framtid – hur ser den ut? Vad är det som behöver vara annorlunda? Hur 

behöver du vara annorlunda? Vilka copingstrategier kan du använda dig av? Hur har andra 

gjort som kommit ur deras grepp? Hur får du hen att släppa kontrollen? 

135. Läs också min e-bok om Härskartekniker – en sammanställning, det är mycket som är 

gemensamt med narcissism. 

136. Och min e-bok om Signalsubstanser & hormoner. 

137. Långt efteråt – när du gått igenom professionell traumabehandling och inte längre är 

medberoende, kan du börja kolla upp Yvonne Fuchs och The Work av Byron Katie. Inga 

som helst – hen skulle inte, jag borde ha … eller tänk om … Du kan INTE gör om 

verkligheten, bara leva idag och framåt. Börja bygga från 0. Vem är du, vad vill du, hur och 

var vill du bo, jobba med, hjälpa andra med, syssla med på fritiden, kost, träning, sömn! 

Börja respektera dig själv. Narcen kommer gång efter annan att försöka sänka dig, men ta 

nya tag och blås liv i dig. 
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138. Konstatera – att det gick käpprätt åt helsike, att barndomen inte var vad den borde, 

mamma knäpp/galen, brorsan skogstokig, pappa alkoholiserad och överskridande och 

exmaken ska vi inte ens börja prata om. Eller vem och vad det nu handlade om. Du har 

överlevt (knappt ibland) och står du här med fakta i hand. Kan du göra om allt detta? Nej. 

Förändra det – nej. Behöver du leva med allt vad dessa olika händelser gjort och påverkat 

dig? Ja. OK. Så hur gör du då? Du börjar bygga ditt liv, din hälsa, din tillvaro, din framtid, 

en liten bit i taget. En cm en dag, en mm en annan, några steg bakåt och sedan envetet 

och med en drunken papegojas envishet, framåt, vidare. Du hanterar de kvarvarande 

såsom fungerar för dig. Out/in/kvar/avstånd – på dina premisser, så långt du 

orkar/vill/kan hantera. Ingen annan bestämmer längre över dig, emot dig, manipulerar 

dig, tvingar dig. Du tar ansvar för ditt liv och konsekvenserna. Försök, testa, går det inte 

bra, testa något annat. Strategier för överlevnad, strategier/Copying Mechanisms på 

engelska för att klara dessa energislukare. Förstå dig själv och dina mönster, varför du 

reagerar som du gör, vad det beror på. Klappa på dig själv när inte andra gör det. Gör en 

high five i mörkret över att du inte bitit något på hela dagen, var stolt över dig själv, vad 

du kan, klarat av, vet nu som du inte visste förut och dra lärdomar inför framtiden. Hoppa 

inte i galen tunna på nytt.        

139. Beteenden då – under barndomen, äktenskapet etc, versus nu/idag. Är det fortsatt lika 

illa? Hur de fick och får dig att må? Du kan inte kräva av någon annan, framför allt någon 

som inte kan/vill ett annorlunda beteende emot dig. De kommer aldrig att fungera, 

antingen vill de och är hyfsat normala/friska och älskar dig verkligen, eller så stämmer 

inget av detta. Du måste ta besluten, följderna. Och om nu narcen lovar guld och gröna 

skogar för att du ska komma tillbaka, flytta INTE ihop. Ha kvar DIN lägenhet, ditt jobb, 

dina pengar, dina vänner, intressen m m och se hur länge det fungerar. Träffas ibland och 

följ noggrant beteendet. Ställ inte upp på allt, betala inte för honom, låna inte ut 

saker/pengar, serva inte, se till att ni delar lika och har kul!  

140. När du nu läst på om narcs, hur troligt är det att ditt ex/mamma/pappa/syskon/kusin m 

m kommer att ändra sig? Hur troligt är det att de kommer till insikt om sina "misstag" 

och ber dig om förlåtelse? Tar på sig skulden? Ansvaret? Om de då inte gör detta, vad gör 

du då? Vad är ditt ansvar för dig själv, din hälsa, din framtid och dina/era barn? Tuffa 

frågor, men kanske någon enda kan ta till sig dessa, smaka på frågorna och sina egna svar 

och göra något för att rädda sig själv. Eller? Har som sagt egen erfarenhet och hade önskat 

att någon skulle ha frågat dessa i stället för att bara uppmana mig att sätta gränser som 

personen sket i tills jag tog i från granitdjupet. Tog bara 60 år. Hur troligt är det att du och 

narc kan försonas och leva lyckliga resten av livet? Hålla kontakt? Vara vänner, kompisar, 

umgås, hänga, ta en bit mat och ett glas vin? 
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Vilka blir ofta följderna? 
En totalt raserad ekonomi inkl lån i ditt namn, ett trasigt psyke, en trasig kropp (våld ger 

skador – ofta bakgrund till fibro, ME/CFS m fl allvarliga sjukdomar), en låg tilltro till sig själv, 

självvärde = 0. Psykiska problem/skador, signalsubstanser och hormoner inkl 

kortisol/adrenalin som missbrukats under denna dans, fram och tillbaka, på och av, våld parat 

med romantik, rosor och slag, stressnivåerna är katastrofalt höga, binjurarna utmattade, du 

har ju vistats i ett minfält i åratal, missbruk, depressioner, ätstörningar, förlorade barn (hen / 

soc.) Vid de tuffare problemen behöver du professionell hjälp som KAN DETTA området (kolla 

först.). Klart svårare/längre tid (fast det går) att lappa ihop allt själv. Narcen behöver ju sina 

Supplies – deras beröm, tindrande ögon, fantastiska sex, nyhetens behag, plats att dra 

till/flytta in hos, bli älskad, beundrad för all dess klokskap, lärdomar, resor, äventyr i stället för 

Same Old hemma som bara är trött, tappat gnistan, utseendet och mest klagar och gråter. 

Inte alls en kul person, sådan om du var – INNAN de hittade dig. 

 

Post by Roger Carroll on Quora 
“Do NOT celebrate anywhere the narcissist or a flying monkey can witness or hear about your 

celebration. 

Do NOT automatically assume that your 'relationship' with the narcissist is over. 

Do NOT fall for the 'let's be friends'(benefits or not), 'call me sometime/anytime', 'can I call 

you sometime', 'I want you to be happy', 'come by and see me whenever you want to', or 'I 

don't know what I'm going to do without you' – bullshit. 

Do NOT automatically assume that you can go right back to the life you had before the 

narcissist came along. 

Do NOT confuse 'dumped' with 'shelved' or being 'tested'. 

Do NOT answer a call from the narcissist. 

Do NOT respond to a text message or voicemail from them. 

Do NOT associate with any person known to associate with the narcissist unless you absolutely 

have to, and then do NOT ask about or bring up the narcissist. 

Do NOT let the narcissist know that you're avoiding some people just to avoid the narcissist. 

Do NOT isolate yourself from other people just to avoid the narcissist or a monkey. 

Do NOT run from them, just avoid, avoid, avoid. 

Do NOT ever underestimate just how lucky you are if a narcissist 'dumped' you instead of you 

having to 'dump' them. 

Failure to NOT do these things can result in the narcissist re-entering your life and it will 

probably take you being 'dumped' by the narcissist several times before you figure out NOT to 

do these things.” 
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Felaktigheter om narcissism/psykopati 
• It takes two to tango. Ingen bråkar ensam. Måste vara bådas fel. Om hon bara inte … 

behöver han inte … johejdu, så f-n heller! I dessa fall är det mesta tiden ENS fel. Hen är 

ALLVARLIGT OCH OBOTBART PSYKISKT SJUK.  

• Alla är narcissister – så f-n heller2. Alla KAN av och till visa en egoistisk sida, vara 

bortskämd, sönder-curclad, ha höga krav på bekräftelse m m. Det kan vara jobbigt, men 

just tanken att medvetet skada och söndra andra; partner, barn, djur, släkt, vänner, ex-

partners, familj är på en helt annan nivå. Kräva ALLT av ALLA resurser, servera lögn efter 

lögn, otrogenhet efter otrogenhet, inte bry sig ett vitten, inte vara kapabel att älska, visa 

empati, djupa känslor (ens för sitt eget barn), härska, kontrollera och på alla vis skada 

en person är just det en sjuklig personlighetsstörning. 

• Gå i terapi, ALLA kan bli hjälpta. NEJ!! 1. Det finns många okunniga inom området – 

speciellt inom ett område de förväntas kunna hantera. Och narcs kan inte bli 

hjälpta/botade/förändrade/bättre. De VILL INTE, ser inte behovet, alls! Om de med ens 

ser behovet är det oftast en ytterligare hoovering- och manipulationsteknik. 

• Ring Polisen – om inte något allvarligt hänt och du kan bevisa det … men diskutera med 

dem. Få tips av dem. Prata med soc, de kan ofta, prata med F:kassan (och lär dig deras 

regler och vad de kan göra och inte kan.) Prata med kvinnojourer, de kan. LÄS PÅ!!!! 

• Du måste direkt när du/hen lämnat bli lycklig. Nej, det tar ofta ett par till flera år att 

lappa ihop både kropp & själ, sinne och minnen.  

• Du måste nu bli frisk – nej, det kan ta lång tid att få tillbaka orken och hälsan. Men 

jobba envetet på det. 

• Du måste nu vara tacksam att hen fick fängelse – nej, hen är fortfarande förälder till 

vårt barn så vi måste ha kontakt enligt rätten/advokaten etc, hen kommer ut om ett par 

år, hen ringer fortsatt etc. 

• Du måste nu gå vidare – missfall, barn/förälder/syskon/make/maka/partner/ex som 

dött. Hur gjorde du kan vara en motfråga till någon aningslös, när du var i MIN 

situation?  

• Du måste prata med domaren, Försäkringskassan, Soc, psykologen/terapeuten, 

vännerna/släkten och förklara. Och de lyssnar inte alltid, förstår inte alltid, kan inte 

alltid detta fullständigt minerade område.  

• Men om du försökt lite mer – testa själv att vända totalt in och ut på dig med en narc. 

Rekommenderar det INTE. Jag tror nämligen att du försökte i åratal, det gör de flesta 

normala par innan de separerar/skiljer sig. Har sett och upplevt det på nära håll. 

• Du måste förklara åt din sambo/make/make att så gör man inte. Hen skiter 

fullkomligen i vad jag säger. Ju! 

• Sök hjälp hos vården – få kan tyvärr detta område, förminskar, förnekar, förlöjligar. 

MEN … det finns undantag, lysande sådana. Hitta rätt på dem. Sök hjälp hos någon som 

kan detta! Som är vass/erfaren/påläst! Säg att du lever i en våldsam relation om det är 

så. Rakt ut, stå för det. De kan denna del bättre än narc/psykopati.   
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• Facebook-grupper, artiklar, böcker, tips, råd, stöd – vi kan vara riktigt duktiga, vi kan 

stötta, MEN … lär dig blocka otrevliga/förenklande personer – ALLA följer INTE reglerna. 

Du kan vara anonym. Förminska inte Facebook, vi finns där dygnet runt, vi kan, vi vet, vi 

har erfarenheter, vi känner dessa människor. Inte alla av oss, men väldigt många. Ta 

med någon av oss på rättegången så du inte behöver gå ensam. Du ÄR INTE ensam! Det 

finns tusentals som dig i Sverige och utomlands. Detta är ett internationellt problem, 

finns i alla kulturer, religioner, inkomstnivåer, hudfärger, utbildningsnivåer m m. Så ta 

hjälp och välj noggrant vem av oss. Skaffa en ny mamma, mormor, syster, släkting till 

dina barn, väninna, kompis att ta en öl med. Bygg sakta ett nytt fräscht nätverk. En ny 

familj. En ny släkt. En bunt nya kusiner        

 

Böcker på svenska 
 

Genomskåda narcissisten! En sann kärlekshistoria med farliga konsekvenser, Martina 
Skowronska, 2021 
”Genomskåda narcissisten är en verklighetsbaserad, självutlämnande, modig och gripande 
berättelse om en kärlekshistoria med farliga konsekvenser. Den personliga skildringen backas 
upp med psykologiska teorier om narcissism. Narcissism handlar inte bara om att någon är 
ytlig och älskar sin egen spegelbild - det är en allvarlig personlighetsstörning. Den som 
hamnar i klorna på en narcissist kommer sakta, säkert och beräknat att bli misshandlad. 
Boken är en omfattande guide till att genomskåda narcissister och deras 
manipulationsmetoder. Läsaren får även stöd, tips och pepp för att ta sig ur den destruktiva 
relationen man har hamnat i. Jag rekommenderar boken Genomskåda narcissisten till alla 
som lever i relationer där de upplever psykisk och/eller fysisk misshandel men även till andra 
som har kontakt med dem och som kanske ofta har svårt att förstå varför man bara inte 
lämnar en partner som man blir illa behandlad av.” Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. 
Psykoterapeut 
 
Martina Skowronska har en magisterexamen i retorik och har arbetat inom 
kommunikationsyrket i över 13 år. Martina har tidigare gett ut boken Kärleksretorik. 
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Kroppen håller räkningen: hjärna, sinne och kropp vid läkning efter psykiskt trauma,  
Bessel Van der Kolk, 2021 
”Det finns traumatiserade människor överallt: många har blivit utsatta för missbruk i hemmet, 
olika former av övergrepp eller mobbning. Obehagliga upplevelser sätter sina spår i sinnet, 
känslorna och kroppen. Lidandet hos en traumatiserad person delas ofta även av närstående. 
Den världsberömda traumaexperten Bessel Van der Kolk har arbetat med traumapatienter i 
över trettio år. I Kroppen håller räkningen tittar han på traumatisering och posttraumatisk 
stress ur ett bredare perspektiv och avslöjar att traumatiska upplevelser faktiskt orsakar 
fysiska förändringar i våra hjärnor - särskilt i de delar av hjärnan som har hand om njutning, 
anknytning, kontroll och tillit. De skador som orsakats av trauman kan repareras med hjälp av 
en rad olika metoder, som van der Kolk beskriver i sin bok. I boken diskuteras effekterna av 
bland annat neuroplasticitetsterapi, mindfulness och yoga när det gäller att hantera trauma. 
Kroppen håller räkningen erbjuder beprövade alternativ till läkemedel och traditionell terapi. 
Den här boken kommer att hjälpa dig att få ditt liv på rätt spår igen! 
"En häpnadsväckande och viktig bok. Jag kan inte rekommendera den nog för alla som 
kämpar med... ja... vad som helst." - Tara Westover, författare till Allt jag fått lära mig. 
"Djupt empatisk, insiktsfull och medkännande bok med löfte om mer human behandling av 
trauma." - Jon Kabat-Zinn, Läkare som utvecklat medveten närvaro (mindfulness) 
Kroppen håller räkningen (The Body Keeps the Score) har legat tre år på New York Times 
bästsäljarlista och sålt över fyra miljoner exemplar.” 
 

Omgiven av narcissister: så hanterar du självälskare, Thomas Erikson, 2021 
”Thomas Eriksons underhållande och slagfärdiga beskrivningar av mänskligt beteende har 
gjort hans böcker om hur man handskas med idioter, psykopater och dåliga chefer till 
storsäljare världen över. Här fördjupar han sig i narcissism, alltså extrem självupptagenhet. 
Hur blir man narcissist? Kan man leva med en narcissist? Är du narcissist? Hur kan du utifrån 
din personlighetstyp hantera en narcissist när den dyker upp? Boken visar på narcissistiska 
beteenden och pekar på dess följder – för var och en av oss och för samhället i stort. Och 
vardagsnarcissismen tycks breda ut sig. Är det möjligen så att vi nått en gräns för hur mycket 
självcentrering som är bra för oss? Att den individualistiska normen leder till förödande 
egoism?” 
 

Narcissism och psykopati: en bok om dem som aldrig blir lyckliga på riktigt – och 
deras barn, Eva Träff, 2020 
 

Dårskap för två; med livet som insats, Anna Videll, 2000 
”Det är ett skakande dokument om en kvinnas kamp för att bryta sig ur ett 
misshandelsförhållande, ett starkt spel mellan två människor i en relation med livet som 
insats men utan vinnare. Varje år får polisen i Sverige ca 18.000 anmälningar om misshandel 
från kvinnor i Sverige. Gärningsmannen är oftast kvinnans man, pojkvän eller sambo.” 
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Narcissistens speglar – Om narcissister för anhöriga och vårdpersonal, Gunilla Nilson 
och Thomas Silfving, 2015 
”De som speglar en narcissistisk person dras lätt in i förföriska, snärjande och utnyttjande 
situationer. Gränsen mellan ett sunt och osunt beteende blir otydlig. Hur ska man bemöta en 
person med en narcissistisk problematik? Och hur ska man hantera sig själv om man 
upptäcker att någon i omgivningen har narcissistiska personlighetsdrag? Med sin 
utgångspunkt i anhörigas och olika vårdprofessioners roll utgör Narcissistens speglar ett 
viktigt bidrag till en djupare förståelse för det stora lidande som en narcissists ofta 
hänsynslösa verklighetsuppfattning orsakar andra. Boken beskriver den narcissistiska 
personlighetsstörningen och ger exempel på hur en anhörig eller vårdgivare kan identifiera en 
person med narcissistisk personlighetsstörning. Vidare diskuteras den 
medberoendeproblematik som ofta uppstår. Narcissistens speglar riktar sig både till anhöriga 
och till dem som i sin yrkesutövning möter släkt, vänner och kolleger till personer med en 
narcissistisk personlighetsproblematik. Slutkapitlet handlar om vår alltmer narcissistiska 
samhällsanda där vi alla, till exempel genom användandet av sociala medier, uppmuntras till 
en självbespeglande livsstil. Därför kan alla som är intresserade av den aktuella tidsandan läsa 
boken med behållning. Narcissistens speglar är fackgranskad av professor emeritus Bo Sigrell 
som skrivit flera böcker om narcissism.” 
 

Du är inte knäpp ... det är din mamma: healing för döttrar till narcissistiska mammor, 
Danu Morrigan, 2022 
”Känner du dig ofta sårad och upprörd efter att ha varit i kontakt med din mamma? Är det 
som om du blir ”någon annan” i hennes närhet? Verkar hon distansera sig från dig när du har 
medgång i livet medan hon blir upprymd när du har motgång? Kritiserar hon dig ständigt eller 
är hon oftast artig och trevlig men kan plötsligt säga något som är så elakt att du undrar om 
du hörde rätt? Runt, runt vandrar dina tankar och känslor tills du tror att det måste vara 
något fel på dig. Men det är inte dig det är fel på. I denna bok får du verktyg för att våga se 
sanningen om din mamma och påbörja resan mot insikt och läkning. 
 
En narcissistisk mamma är inte genuint nyfiken på sina barn – antingen ignorerar hon dem 
eller så upplever hon dem som en oskiljaktig förlängning av henne själv. Om barnen visar att 
de har andra behov än vad hon har kan hon bli mycket kränkt och provocerad. Du är inte 
knäpp ... det är din mamma diskuterar vad narcissistisk personlighetsstörning är, hur den ser 
ut hos olika mammor och vilka effekter den kan få. Sedan diskuteras våra olika möjligheter 
när det gäller fortsatt kontakt med henne och hur det påverkar oss att känna till sanningen. I 
de två sista kapitlen tar författaren upp en metod för att läka såren som hon själv haft stor 
nytta av – EFT (Emotional Freedom Technique). Eftersom boken bygger på författarens egna 
erfarenheter handlar den specifikt om mödrar och riktar sig till döttrar, men även söner kan 
har stor nytta av att läsa den. Danu Morrigan (pseudonym) från Irland är själv dotter till en 
narcissistisk mamma. Hennes bok är baserad på egna erfarenheter samt berättelser från 
kvinnor som deltagit på hennes webbforum.” 
https://www.daughtersofnarcissisticmothers.com/danu-morrigan-about-me/  
https://www.daughtersofnarcissisticmothers.com/wp-content/uploads/2017/04/Narcissistic-
Personality-Disorder-Cheat-Sheet.pdf  
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Om du inte har råd med över 200 kr (den finns nog förhoppningsvis hos bibblan) och kan 
förstå engelska, så köp den på Kindle för 5 dollar och läs via dator, smartphone eller padda. 
https://www.amazon.com/Youre-Not-Crazy-Understanding-Narccissistic-
ebook/dp/B00EF5L2VW/ref=sr_1_1?crid=VYPN9O7W44NM&keywords=danu+morrigan&qid=
1657701942&s=digital-text&sprefix=danu+morrigan%2Cdigital-text%2C161&sr=1-1 
 

Helvetet jag kallade kärlek, Lena Bivner, 2018 
”En relation som tog sin början i het passion och ömhet, övergick i kontroll, kränkningar och 
flera år av psykisk misshandel. Jag som hade allt – ett bra jobb, två fina barn och många 
vänner, trycktes ner och tappade min inre kompass. Utåt sett framstod vi som ett lyckligt par, 
en självständig kvinna och en ömsint man. Tillsammans byggde vi en solid mur mot omvärlden 
och inte ens mina närmaste anade vad som pågick bakom fasaden. Det här är min egen 
berättelse om att leva med en man som bröt ner mig bit för bit, om det helvete jag kallade 
kärlek.” 
 

Gaslightad: Han sa jag var galen, Sofia Larsson, 2022 
”Självupplevd berättelse om manipulation i en destruktiv kärleksrelation. Han håller telefonen 
i handen. Jag hör signalerna gå fram. Jag gråter och ber honom berätta vem han ringer till. 
Han lägger på luren och förklarar lugnt att det var psykakuten. Gör inte slut, snyftar jag i hans 
varma famn. Det gör han inte heller, i stället för han långsamt mitt huvud mot hans mun och 
med sammanbitna tänder säger han: Glöm inte en sak. Det är du som är sinnessjuk i det här 
förhållandet, inte jag. Sviken av mannen jag levt med under många år möter jag kärleken 
igen. Jag får all uppmärksamhet och stora framtidslöften. Men efter bara några månader är 
allt förändrat. Den person jag trodde var mitt livs kärlek börjar manipulera och övertyga mig 
om att jag är galen. Till slut tror jag på honom. Tillvaron blir en nedåtgående spiral och den 
psykiska misshandeln är på väg att kosta mig livet. Men bara nästan, jag klarade mig och 
lyckades ta mig ur den destruktiva relationen och är med den här boken redo att berätta min 
egen historia. Sofia Larsson är 33 år och uppvuxen utanför Uppsala, som hon efter några år i 
Stockholm nu flyttat tillbaka till. Hon arbetar som projektledare för möten och event och 
kommer att föreläsa om sina erfarenheter av våld i nära relation.” 
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Böcker på engelska 
 

Narcissistic Relationship: The Complete Guide to Understanding Narcissism. How to 
Handle a Narcissist Partner and Survive after Emotional Abuse, Theresa Phd 
Recovery, 2019 
“Does your relationship be characterized by instability and drastic changes? Does the 
relationship change rapidly from positive to negative? You're in a narcissistic relationship 
probability. Narcissism is one of the most widely discussed topics on personality disorders 
today. When we think of narcissism and narcissists in general, we may imagine someone who 
takes selfies for social media, who stares into the mirror and takes far too much time getting 
ready in the morning. While most people do exhibit signs of narcissism from time to time, the 
real danger of this personality lies with those who are narcissists. They can be anyone you 
know, from the local store to your family and friends. In this book, you will learn to identify 
narcissism in its different forms and disguises. Some forms of narcissism are open and easy to 
identify, while others are more covert in nature and difficult to notice. The information 
provided will give you the tools and knowledge to have a greater advantage over a narcissist, 
and be able to decide early in the relationship whether to stay or leave: 
 
How to identify a narcissist, their traits and characteristics 
Typical phrases, comments, and wording used by narcissists. 
Understanding the mind of a narcissist and how they think and plan ahead. 
The different types of narcissism and how to identify them by specific signs and features. 
Techniques used by narcissists are explored in-depth, including gaslighting, deflecting blame 
onto others and building up their targets with the sole purpose of tearing them down. There 
are three key stages that a narcissist will use to entrap their victims, and knowing when and 
how each stage begins can be vital to stopping the effects of their abuse from taking hold: 
 
The use of charm and charisma in a narcissistic relationship 
Isolation from friends, family and keeping you all to themselves 
They will try to change you and use fear and bullying to get their way 
When they take revenge: Dealing with narcissistic rage 
stay or leave? The deciding factors are worth exploring, as the circumstances vary from one 
situation to the next. Knowing how a narcissist works and the way to navigate around their 
tactics in a relationship is a skill that can be developed through some simple techniques: 
 
Leaving the relationship, and becoming aware of the narcissist's traits during and after you 
leave 
Knowing they will never change 
Accepting that they cannot be challenged and avoiding confrontation 
Emotional freedom and leaving co-dependency behind 
How to use the "No Contact" rule and how it gives you back your power again. 
If you choose to stay in the relationship, you can, 
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Learn to cope with their strategies and plan ahead 
Talking with your feelings, helping them to understand empathy 
Using honesty and transparency to keep your life stable and consistent 
Finding a support system outside of the relationship in a case or an emergency 
Narcissists are often the most fascinating, yet malignant people in our society. They can 
appear strong on the outside, yet fragile within, due to their strong need forego. Learning to 
identify different personality types and coping mechanisms can give you the benefit of 
relationships from the start.” 
 

Billiga böcker 
Biblioteket. Second hand. Kindle (främst engelska), Bokus har e-böcker, Letto (Adlibris e-
böcker), alla appprenumerationstjänster för ljudböcker – Nextory, BookBeat, byt med 
kompisar, Bokbörsen.  
 

Filmer 
Giftiga relationer – gränssättning - https://giftigarelationer.com/tag/granssattning/  
 
Den narcissistiska epidemin 
https://arenan.yle.fi/1-3797226?utm_medium=social&utm_campaign=areena-web-
share&utm_source=facebook-
share&__FB_PRIVATE_TRACKING__=%7B%22loggedout_browser_id%22%3A%22a5496db5f7
14fc75f43afa307ec2a858bb63d4dc%22%7D&fbclid=IwAR2Cy0md6LxWgYeny1cWrIX0jMqDzZ
R5Oqa1Pa6bj0T6VseLwYlRvyQRWz0 
 
Psykopaten – SvT Play, norsk dokumentär om en man som ville bli filmad. Sevärd. 
https://www.svtplay.se/video/32338079/psykopaten 
”Detta är historien om den kriminella svindlaren Harald som lurar kvinna efter kvinna på allt 
de har och skuldsätter dem på miljonbelopp. Den norske programledaren och experten på 
ekonomisk brottslighet Kjell Ola Kleiven blir en dag kontaktad av Harald som uppger att han 
vill berätta om sina metoder. Det blir början på en tre år lång inspelning som skildrar 
relationen mellan Harald och Monica, en av de kvinnor som han lurar på flera miljoner kronor 
innan hon till sist lyckas ta sig ur Haralds grepp. Harald har flera psykiatriska diagnoser och 
kallar sig själv för psykopat. Han är beräknande och verkar fullkomligt hänsynslös när han 
manipulerar sin omgivning. Dokumentären ger en unik inblick i en psykopatisk persons inre 
värld.” 
 
Tindersvindlaren 
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Ett antal FB-grupper 
 
Mamma, fattar du inte? Döttrar till narcmammor - 
https://www.facebook.com/groups/387068892319961 
Narcissister & andra manipulativa - stöd till anhöriga & utsatta - 
https://www.facebook.com/groups/314287585741898 
Narcissister och andra manipulativa - om emotionellt våld och trauma - 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063456700242  
Narcissist Negotiators with Rebecca Zung - 
https://www.facebook.com/groups/980514008754029  
Narcissist Quotes - https://www.facebook.com/NarcissistQuotes 
Narcissistic & Narcissistic's Victim Help Group - 
https://www.facebook.com/groups/1716579461837244  
Exposing the Narcissist - https://www.facebook.com/groups/129132729317370  
Svenska NoSa - om Narcissism och Trauma - 
https://www.facebook.com/nosasupport/posts/840385529940781  
 

En överlevnadslista – min resa till högre självinsikt, medvetenhet - den 
pågår fortsatt 
1. Sök och finn mönster, återkommande dåligt mående/utbrott och se om du kan härleda 

dem – årstider. Lögner – om vad, varför? Dålig självkänsla, någon varit kritisk? Gömd 
kalender på jobbet – som polisen kan hitta? 

2. Fastställ vad som KAN vara problemet – berätta INTE åt omgivningen – börja läsa på! Lär 
dig så mycket mer, i smyg. 

3. Acceptera. Dr T (ett läkarex) sade till mig för många år sedan i ett mycket vänligt tonfall: 
”Inge-Mo, sluta kräv av din mamma vad hon inte kan/har kapacitet ge dig. Hon kommer 
inte att kunna förändras.” Han kunde inte narc-biten, men såg vad som skedde mellan 
oss. Det gav mig en pusselbit. 

4. Nästa bit kom genom en psykiatriker som förklarade att personer med schizoaffektivt 
syndrom kan mörda och bäst hanteras genom överdriven positivitet. Exmaken som fick 
stå ut med mycket pga henne och jag provade och det gick utmärkt. Överdriven artighet, 
intensivt lyssnande på allt hon hade att säga (mest ”grannens tvätt”) och hon mådde som 
en sol. Vi orkade i tre timmar. Inga fler övernattningar, inga flera dagsturer med henne, 
men tre timmar – MAX! Och ha alltid en plan B om det börjar dra åt fanders. Du måste 
rusa för att … Hon hade också diagnosen Bipolär 2, psykoser, samt troligen då både 
narcissist, ADHD och HSP. 

5. Nästa bit kom när jag avslutade kontakten i 2,5 år. Hon ringde runt och hotade hela 
släkten, krävde att jag (typ 50) skulle ta kontakt/uppföra mig/lyda m m. De berättade åt 
mig allt, men gjorde inget annat. De vågade inte säga emot, men höll sig på min sida – tills 
2021 då det brakade totalt pga narcen och ett självmord. 
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6. Jag kom tillbaka – på mina villkor 2008, hade skilt mig, hittat ny sambo som jag 
presenterade. Han hade hört så mycket från släkten att han ville träffa henne medan han 
fortfarande vågade (190 cm lång, 110 kg vältränad, då 35 år. Artig, välutbildad engelsman, 
hon blev överförtjust. Nästa gång vi var där skulle hon flytta. Hon skrek o gormade som 
vanligt – jag drog. Satte mig i hallen, höll på att gå hela vägen till Silja. Sambon kom en 
stund efter, Ma senare. Jag förklarade att hon skriker ett ord till till oss och vi drar till 
båten och kommer aldrig mer. Några till försök som möttes med absolut kallsinnighet från 
min sida räckte för att förändra en psykiatriskt sjuk 80-årig kvinna som fortsatt förde ett 
sjujäkla liv mot alla andra på den psykiatriskt geriatriska äldreboende där hon till slut 
hamnade. Det var inte medicinerna, det var inte terapi, det var inte ålderdomen som 
lugnade ner henne. Det var jag!  
 
Och det var HON! Hon valde att behålla mig (alla andra hade kastats ut) och insåg att hon 
måste spela med för att kunna göra det, att hålla kvar mig. Tog ett antal år för mig och 
med hjälp att inse att hon INTE förändrat sig, att hon förändrade spelet och sitt 
uppförande för att jag inte skulle sticka – vilket jag gjort. Dessa 2,5 år utan henne 
förändrade ALLT. Hon var exakt lika hemsk mot alla andra i personalen och de äldre som 
bodde där. Ack du min skapare! 
 
I 3,5 år åkte jag en gång i månaden på kryssning. Gick från Silja till bussterminalen, tog en 
buss till Kannelmäki/Gamlas, besökte Ma i tre timmar, buss tillbaka, en till promenad samt 
en G&T när jag kommit ombord, svettig och trött. En morgon augusti 2015 ringde de 
precis när jag steg av båten – hon hade somnat in under natten, 85,5 år. Jag åkte dit med 
taxi, var på väg till hemligt 70-årskalas hos kusin som varit livrädd att Ma skulle få reda på 
det. Men jag hade lärt mig sedan länge att nogsamt hålla tand för tunga! Sade adjö, åkte 
till festen, pratade med hennes syster som dog senare samma år och kusinen + make tog 
mig på pubrunda. Nästa dag körde de mig tillbaka till Helsingfors, vi tömde hennes rum på 
3 timmar blankt – sopor, ge bort åt övriga på hemmet som aldrig haft värst mycket, ta 
med till Stockholm denna gång och nästa när vi kom med tårtor från Fazer – det var 
personalen värd! Snabb pizza i city, skjuts till båten (TACK T&P!), ombord hade jag blivit 
uppgraderad så jag satt med en flaska vin i hytten vid fönstret, tittade ut, halsade flaskan, 
tänkte, sörjde utan tårar och planerade. Begravningen var en månad senare, vi hämtade 
urnan (allt hade sköttes på finska av mig inkl bouppteckning), lämnade den, hämtade 
tårtor, lämnade dem, bodde hos väninna, nästa dag stund på Socis med tvårättersmiddag 
med vin för sammanlagt 10 personer (kom 3 ggr så många som jag trodde), 
trädgårdsblommor, porträtt, musik (TACK P&T, Y, M&R, M, K), gitarrspelande kusin, hans 
fru officierade, sambon läste en dikt, en kusin filmade så att mostern med söner i Sverige 
fick se. Inte en tår, men inte heller klackarna i taket. Jag tackade himlen för att mamma 
fick somna in efter ett långt och ganska hemskt liv. Män, väninnor m m kom och gick, 
inget var beständigt, inget höll, dottern – enda barnet höll avstånd ju mer hon lärde dig 
och flyttade hemifrån som 18-åring (uppsagd av sin egen mor), till Sverige som 21-åring. 
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7. Sätt gränser! Det var min pappas råd i 30 år (frånskilda sedan jag var två år, växte upp 
med ensamstående narc+++ mamma.) Var på Apoteket köper man dessa gränser och hur 
många kilo behöver jag till min mamma? Jag hade inte en susning! Så lätt att säga, långt 
svårare att veta hur. Du måste sätta gränser, inte ta åt dig ... jag lärde mig det vid 58. Jag 
var länge alldeles för snäll, väluppfostrad, betingad att lyda - men samtidigt visste jag 
tidigt (typ 3-4) att hon var knäpp och allt inte var mitt fel. Hemifrån tre mån varje sommar 
sedan tre-årsåldern (hon jobbade), först morföräldrar, sedan sommarjobb fr o m 12-åring. 
Mycket hos morföräldrar, kusiner, kompisar - hemifrån. Till slut stenhårda gränser - vid 
utbrott drar jag/lägger på luren. Hon köpte det ;) enda barnet - ingen annan kvar, fortsatt 
hopplös mot alla övriga! Psykiatriskt-geriatriskt äldreboende utanför Helsingfors. Besökte 
varje månad i 3,5 års tid max 3 timmar. Sedan dog hon. 2015. Ingen större sorg eller 
saknad. 2021 insåg jag att hon troligen var narc/histrioniker, förutom schizo affekt, bipolär 
o psykoser, troligen också ADHD o HSP. Tre konstaterade psykiatriska diagnoser (kan inte 
terapeutas bort/ner) inkl inlagd på sluten avdelning ett flertal tillfällen, hot om självmord 
sedan jag var 14 år gammal, självmordsförsök medan jag var i Kina ... alltmer 
känslomässigt avstånd/stängde av henne. Ingen PTSD, men väl magkatarr sedan jag var 18 
(tidigt), två magsår, inga barn, strulig/ostabil länge, gifte mig sent, skild, sambo, 
återkommande depressioner. Pluggat som attan, fått ett bra liv, men tagit enormt på 
krafterna. 

8. Sunda och hälsosamma gränser är aldrig fel eller egoistiska. Du behöver hålla ihop för dig 
och resten av familjen, jobbet m m. Då behöver du vila, sova, äta, tanka energi, ha egentid 
m m. Det är ditt ansvar att se till att du får allt detta. Säg nej, nej tack, jag sade nej tack, 
jag går nu. Kort & koncist, inga längre förklaringar om varför ska vare sig krävas eller 
behövas, utan bara ett nej. Spara på orken. Slit inte ut dig för någon otacksam jäkul som 
bara pissar på dig (finlandssvenskt uttryck.) 

9. En lärdom – beteenden då – i barn- och ungdomen var en sak. Men att beteendet som 
fortsatte i oförminskad styrka en annan. Det första kan jag konstatera och acceptera att 
så var fallet – inte mycket nu att göra något åt. Men som vuxen kan jag också sakta lära 
mig mer avstånd, distans, inte bli triggad, hålla med om det mesta, INTE berätta, INTE 
vädja, försöka få hen att förstå, bete sig bättre, blocka etc. Lärde mig detta då 
plastmamma ifrågasatte varför jag pratade så mycket om min barndom. Insåg då 
skillnaden på då och nu, då mamma bara fortsätta ställa till med jäkulskap och ta så 
mycket energi och tid. 

10. Jag är INTE traumatiserad från dessa 61 år, vilket någon har ifrågasatt, men jag har INTE 
gått oskadd igenom det. Magkatarr vid 18 år fyllda, två magsår, återkommande 
depressioner som jag själv får ta mig ur. Kunde inte alls hantera konflikter förut, backade, 
blev bara ledsen och drog från relationen – mitt beteendemönster som gjorde att jag 
överlevde men inte hållbar i kärleksrelationer. Dock har jag alltid valt BRA killar som velat 
mig väl och jag dem. Utom två gånger och de blev kortvariga! 
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Hälsa samt psykiskt & fysiskt välmående 
1. Lär dig grounding – att stanna kvar i DITT energifönster, inte narcens bottenlösa 

vampyrträsk, att inte åka med i berg- och dalbanan, varken upp eller ner (bipolär 2-
tecken.) Att vad som än änder vara lugn, sansad, hålla dig undan, sammansatt, ta hand om 
dig själv och barnen.  

2. Lär dig att INTE tro på allt narcen häver ur sig, varken om sig själv, dig eller andra – sålla 
lögner från sanningar. 

3. Lär dig känsloreglering – något narcen inte är kapabel till (heller!) 
4. Höj din medvetenhet, insiktsfullhet, ditt självvärde och börja reflektera. Skriv dig fri, för 

dagbok, anteckna allt du kommer ihåg – för dig själv, för att komma ihåg, bli påmind om 
du blir lockad tillbaka. Bli lyhörd för dig själv och dina känslor. Inte överdrivet, men kör 
inte över dig själv längre. 

5. Dokumentera ALLT – filma, mejl, sms, skriv ner diskussioner, utskällningar, foton, UTAN 
att narcen märker! Du kan INTE visa dessa för hen. Och spara dessa på ett säkert ställe. 

6. Planera i tysthet, agera normalt inkl känsloutbrott, även om de kostar på.  
7. Hitta likasinnade, finns enormt många grupper du kan få stöd, hjälp, expertis, kunskaper.  
8. Jobba på din ”Master” I narcissism och din narc. De brukar ta ett par år. 
9. Ta professionell (vass) hjälp vid Trauma Bonding, PTSD m m.  
10. Håll ut, håll avstånd, Block & No Contact är de vanliga tipsen. 
11. Skaffa och håll distansen. Typ vad som än händer, det hotas med etc. MEN – var försiktig! 
12. Observera vad de gör, inte vad de säger. Hur de pratar i telefon utan gester. Skriver på. 

Löften som inte hålls. 
13. Jobba med dig själv, för att inte bli triggad av det personen häver ur sig. För att behandla 

dig själv bättre.  
14. Alla gör inte allt, pricka av listan. Grader i helvetet.  
15. Self-Compassion – självmedkänsla – trots att du … så 
16. Self-Worth – självvärde – du behöver vara din egen bästa vän för resten av livet. Göra det 

som är bra för dig – utan att skada andra. 
17. Och jag anser att psykiskt sjuka i vilken form det än må vara INTE HAR RÄTT att gå över 

andras gränser, vara elaka, utsätta människor för fara m m. Då drar jag, hur sjuka de än är.  
18. Självinsikt – lär känna dig själv. Dina styrkor, gränser, värderingar, åsikter, vad du vill med 

livet, vilka du vill ha i din närhet och vilka du INTE vill ha. 
19. Self-Awareness – självmedvetenhet. 
20. Self-Love – att älska, eller åtminstone gilla sig själv, trots svagheter och brister. Att gilla sin 

kropp, trots brister. Bygg den stark        
21. Att äta rätt slags kost som passar din kropp, näringstillförsel kan behövas, sömnhälsa, 

träning – sakta bygga upp dig, andas rätt. Ta hand om dig om ingen annan gör det. Och 
ingen annan ska heller göra det – det är ditt ansvar. 

22. Gränsdragning – dina egna gränser som du inte ska överträda, inte någon annans mot dig. 
Vad gör du när/om xxxxx händer? Stannar du kvar, försvinner du ur bilden omedelbart 
eller börjar du skrika och gapa precis som personen vill? 

23. Läs på om grunderna – t ex i detta dokument. Fortsätt plugga – brukar säga – ta en 
Master eller två, som om ditt liv skulle hänga på det, då det är exakt vad det gör. 

24. Genomskåda – tydlig- och synliggör för dig, experimentera, gör små tester, skriv ner på 
ett säkert ställe. Berätta INTE åt narc om detta! Inga beskyllningar om att hen är narc, du 
får det bara etter värre. 
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25. Medvetandegör – framför allt för sig själv vad detta handlar om, varför det alltid är mitt 
fel, aldrig hens. 

26. Dokumentera – sms, mejl, FB-inlägg, ALLT - med tydlig avsändare och mottagare, medium 
och datum. Det kan bli en rättegång av allt detta, strid på kniven om barnen som hen 
aldrig varit intresserad av nu ska ha ensam vårdnad av för att du är så värdelös (för att 
sätta dit dig och få dig att veta din plats – lyd, annars!) 

27. Kartlägg – vad som triggar dig/hen. Många säger att de ständigt går på äggskal. 
28. Studera mera – gärna till en eller två ”Masters” (= rejält påläst) i ämnet inkl terapi för 

egen del.  
29. Knowledge is Power. Men vägarna olika. Terapi, kurser, mötesgrupper, böcker, 

medberoende, självvärde, kunna vara ensam och gilla det, säga nej, sätta gränser och 
hålla fast vid dem, massa tips i gruppen. Se norska dokumentären Psykopat på SvT Play. 

30. Familjeterapi – då har du gjort allt, men risken är att narcissisten manipulerar 
terapeuten/situationen och du bara känner dig ännu mer tillplattad. De lär sig bara fler 
ord att svänga sig med, verktyg & modeller hur man förstör människor ännu snabbare, 
argumentationsteknik m m. Så terapi kan skada långt mer än den gör nytta. Eller så är 
terapeuten vass, ser igenom narcen, narcen stormar ut för att aldrig komma tillbaka då 
hen är köpt/manipulerad av dig, ljuger, inte kan sitt yrke lika väl som hen kan etc etc.  

31. Stäng alla möjligheter – till koder, konton (mejl, sociala medier, bank), Bank-ID. Var på din 
vakt, i många år. Kolla efter kameror (det händer!), inspelningsapparater (det händer.) 
Säkerhetskedja, BRA titthål, lås på postlådan. ÖPPNA ALDRIG om du inte VET vem det är. 
Vissa tränger sig in med våld och bor sedan kvar under hot. 

32. Hantera – Exit – Voice – Loyal – vad väljer just du? – skaffa dig pansar eller ta din Olle och 
dra – vilket alltid är den tuffaste och farligaste tiden. Blockera och No contact! Framför allt 
om barnen är vuxna, de bara bor med dig. Om ni har gemensam vårdnad – app där allt 
sparas kvar – INTE kan raderas eller en mejladress som du också har i mobilen. Regler om 
vad som gäller när ni separerat – be tingsrätten om hjälp att sätta ihop ett dokument där 
allt står skrivet. Be Försäkringskassan om hjälp att få pengarna. De kan ibland. Samma 
med Soc. Kolla om kommunen har grupper ang våld mot kvinnor – gå med, träffa andra i 
liknande situation. 12-stegsgrupper! Få hjälp – den finns men man får ibland söka och 
tjata. BARA om barnen, inga fler utskällningar. Svara när DU VILL. Hemligt telefonnummer.  

33. Rensa bort – inkl allt gemensamt umgänge – de som är kvar med hen går inte att ha kvar 
hos dig, Flying Monkeys, Triangulering & Hoovering är alltför vanligt. 

34. Börja jobba med dig själv – självvärde, du är din bästa vän, gränssättning, förtroende, 
böcker, artiklar, grupper, YouTube, 12-stegs program. Kolla om du kan hitta några fler av 
denna speciella sort i din omgivning, barndom, familj, släkt.  

35. Medvetandegöra – framför allt för sig själv vad detta handlar om, varför det alltid är mitt 
fel. 

36. När du fått nog, dra eller öka avståndet till hen/dem, fysiskt, psykiskt, emotionellt, 
mentalt och jobba med dig själv. Öka också avståndet till alla deras små flygande apor 
som ska medla, få dig att förstå, uppfostra dig, jämka, anse att du är galen, ditt fel, 
psykiskt sjuk m m. Ska kontakt ske, är det på dina villkor. Respekterar de inte det, så gör 
du si och så … Besök dem/hen aldrig utan att ha en plan B och C. Stanna inte över natten. 
Ta inte med barnen om de inte vill, eller det finns en minsta risk att de tar skada. Offra 
INTE dem, räcker så väl med dig och dina offer. Offra heller inte din man/sambo/pojkvän.  
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Erfarenheter från en grupp, ändrat en del: 
“This sounds exactly like something my stbx would say. He even texted me last month asking 
me what my attachment style was. He said he was trying to figure out why we had the 
patterns in our marriage that we did. He is also in therapy but clearly the therapist doesn’t 
know what she’s dealing with. I texted him back and told him that there was a better place for 
him to start than the attachment styles, although, that’s part of it. I told him him to start his 
self-discovery journey is to find out why he abused me and why it made him feel better about 
himself. He seemed to accept that at first but then his narcissism took over and he rejected 
that idea. It was like trying to put two magnets together that are repelling each other. No 
matter how hard you try, they just dance around the truth and never get to the core of the 
matter.” 
 

Länkar – fler källor till fler, mer och djupare kunskaper 
Bipolär – https://regionuppsala.se/infoteket/hamta-kunskap/fakta-om-
funktionsnedsattningar/bipolar-sjukdom/ 
DSM-5 – ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, femte upplagan, är 2013 års 
uppdatering av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, det taxonomiska och 
diagnostiska verktyget publicerat av American Psychiatric Association. I USA fungerar DSM 
som huvudmyndighet för psykiatriska diagnoser.” https://en.wikipedia.org/wiki/DSM-5  
MEN – ”DSM-5 är som sagt en internationell diagnosmanual. Den som enligt Socialstyrelsen 
bör användas i Sverige är dock ICD-10, International Classification of Diseases. ICD-10 gavs ut 
av världshälsoorganisationen WHO 1990. En uppdatering till ICD-11 är under arbete.” 
https://bokapsykolog.se/dsm-5  
American Psychiatric Association – https://psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm  
Psykologiguiden – https://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/symtom-och-
besvar/personlighetsstorningar/narcissism 
Wikipedia – https://sv.wikipedia.org/wiki/Narcissistisk_personlighetsst%C3%B6rning  
Patologiska narcissister – masker – https://utforskasinnet.se/patologiska-narcissister-

masker/ 

63-punktslista – https://www.kiakarlberg.org/63-saker-du-bor-veta-om-narcissister-
viktigt/?fbclid=IwAR3LmR37uH9Vlfkfh0K64BfK7n4c9deIoEKIstcxV8DRkuTkz7CoP5msmRI&fs=
e&s=cl  
Kvinnofridslinjen – https://kvinnofridslinjen.se/sv/  
”Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, 
psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi 
har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal kostar 
ingenting och syns inte på telefonräkningen. Observera att det inte går att skicka SMS till 
Kvinnofridslinjen. Vid akuta händelser, ring 112.” 
Akillesjouren för män – https://akillesjouren.se/  

”Verka mot våld och förtryck av män i nära relationer. Verka för att stötta män som blir fysiskt 

och/eller psykiskt misshandlade i en nära relation. Verka för att synliggöra den problematik 

som finns kring män som blir utsatta för övergrepp, psykisk och fysisk misshandel i nära 

relationer. Arbetet ska präglas av respekt för alla människors lika värde. Föreningen är 

fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.” 

Våld – https://rokstjejjourer.se/vald-och-utsatthet 
Eftervåld / Reactive Abuse – https://rokstjejjourer.se/tjejjouren-dalia/eftervald  
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Livet efter misshandeln - https://livetefterpsykiskmisshandel.com/tag/reactive-abuse/ 

Mörka triaden – https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6rka_triaden 
Mörka empater – https://prickigahuset.com/2022/03/27/forskare-avslojar-en-ny-farligaste-
personlighetstyp/ 
New Most Dangerous Personality Type – https://nypost.com/2022/03/17/scientists-reveal-
new-most-dangerous-personality-type/  
Ross Rosenberg – blog, YouTube, kurser m m – intressant video om Covert Narcs och att 
trigga ”Narc Injuries” genom att ifrågasätta något beteende, ge feedback, kritik. Då dras hela 
deras system igång och allt är ditt fel. Lyssna om ni tror att ni känner någon sådan.  
https://www.selfloverecovery.com/blogs/blog  
Emotional Contagion – https://www.healthline.com/health/emotional-contagion  
Försäkringskassan om våld och rättigheter – https://www.forsakringskassan.se/press/vart-
uppdrag-att-motverka-vald/du-har-ratt-till-ett-liv-fritt-fran-vald  
Lyckligare nu – om Hoovering – https://www.lyckligarenu.com/hoovering/  
Sociopat – https://www.wellness.se/mental-halsa/a/Wjk1pG/lar-dig-kanna-igen-en-sociopat  
Psykopati – https://mindler.se/psykopati/  
Patologiska narcissister – masker – https://utforskasinnet.se/patologiska-narcissister-

masker/ 

How Narcissists Torture Others and Believe They’re Right to Do It 
https://narcissistfamilyfiles.com/2017/12/11/narcissists-torture-others-believe-theyre-right/  
Narcissist Punishment Tactics | 5 Punishment Tactics to Keep Control of You 
https://www.mindsettherapyonline.com/blog/narcissist-punishment-tactics-5-punishment-
tactics-to-keep-control-of-you  
 
Sabotörer enligt Professor Shirzad – testa vilka som är dina kostnadsfritt - 
https://www.positiveintelligence.com/saboteurs/  
Esther Perel – värd att följa på YouTube som så många andra. Should I stay or should I go? 
https://www.youtube.com/watch?v=IrkjMgAlnVk  
The Freedom Program – ansågs bra I en grupp 
https://www.freedomprogramme.co.uk/?fbclid=IwAR1mjNO2nT8ALfypdXYebRO0q4fL9xAdHs
KDNtNW8r_QsOmR7AZsygbHLf8  
Dr Ramani – https://www.youtube.com/c/DoctorRamani  
Ross Rosenberg 
https://www.selfloverecovery.com/  &  
https://www.youtube.com/channel/UC8OgfVyM8u5xhoHTJPa9sOQ  
Lisa A. Romano, stor på YouTube – www.lisaaromano.com 
Shaman Sisters – https://www.youtube.com/c/shamansistersessions  
Patologisk svartsjuka 
https://utforskasinnet.se/patologisk-svartsjuka-nar-svartsjukan-blir-farligt-extrem/  
Narcissistiskt test – som du gör på någon annan och sedan håller tyst om resultatet – annars 
blir det projektion och andra små och stora helveten.  
Everything You Need to Know About Narcissism 
https://openpsychometrics.org/tests/NPI/ 
https://goodmenproject.com/featured-content/everything-you-need-to-know-about-
narcissism-kpkn/ 
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Narcissism – Science – https://www.researchgate.net/publication/312503349_Narcissism 
Barnfridsbrott – 01.07.2021 
https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/barnfridsbrott-nytt-
brott/ 
Utpressning 
https://www.familjensjurist.se/fraga-juristen/ovrigtannat/vad-hander-nar-nagon-blivit-
utsatt-for-utpressning/  
Olaga hot – hot om våld, våldtäkt, misshandel, försvinna, mord 
https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/hot/  
 
Enligt Billy Skarsgård som spelar både Clark Olofsson och Sven Stolpe var båda patologiska 
narcissister. Finns så många fler, kända som okända och nya poppar upp hela tiden. Mer eller 
mindre toxiska, dysfunktionella, kriminella, missbrukande, misshandlande, våldtagande. 
Gränslösa.  
 
Ca 30 kvinnor mördas varje år av sina nuvarande eller exmän/någon de känner. Under 2022 
har so far, det skett 34 misstänkta mord på kvinnor. 
https://www.unizonjourer.se/aktuellt/nyheter/medias-rapportering-av-misstankta-mord-
2022/ 
 
Utökat självmord – maken tar livet av fru/exfru, barn och sig själv – en vansinnigt missvisande 
benämning över utplåning av en familj.  
https://dodadekvinnor.story.aftonbladet.se/chapter/morden-som-inte-raknas/  
 
Ca 14.000 kvinnor + barn lever under skyddat namn & adress då de är så illa jagade av 
männen som går fria och fortsätter jakten, ofta inte i samma kommun. Och hundratals på 
kvinnojourer.  
 
Socialstyrelsens kartläggning av skyddade boenden - 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-6-6817.pdf 
 
Samtidigt som psykologer, terapeuter, soc, F:kassan, Skatteverket, skolor, förskolor m fl varje 
år röjer någon kvinnas adress i sina okunniga tro på att ”så illa kan hen väl ändå inte vara” och 
kvinnan mördas. Alvesta sommaren 2021. 
https://polisen.se/aktuellt/pressmeddelanden/2021/juni/atal-vackt-for-mord-pa-kvinna-i-
alvesta/  
 
Under 17 veckor vårvintern 2022 mördades 17 kvinnor av 17 män. Ramaskri, sedan vände 
allas blickar tillbaka mot Ukraina, Ebba, påskupploppen, skjutningarna, valet, NATO m m.  
Dödligt våld i nära relationer - https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-
relationer/dodligt-vald/  
 
Ett nytt ”farligt” karaktärsdrag kallat ”mörk empati” har identifierats av forskare. Forskning 
har funnit att individer som skryter med mörka personlighetsdrag, såsom narcissism, 
fortfarande kan behålla höga nivåer av kognitiv och affektiv empati. Studien, nyligen 
publicerad i Personality and Individual Differences, identifierar dessa typer av människor 
som ”mörka empater.”   
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Vad säger svensk lag? 
Sex utan samtycke är våldtäkt – om det så sker när du är full, sover, ätit starka 
sömnmediciner, hot/tjat etc etc. Bevisningsfrågan är svårare att hantera. 
Ofredande kan vara att någon kontaktar dig upprepade gånger via till exempel telefon eller e-
post och lämnar oönskade meddelanden med trakasserande innehåll. Det kan också vara 
ofredande om du blir fysiskt antastad genom att någon knuffar eller håller fast dig. 
Lagrum 4 kap. 7 § brottsbalken. Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon 
annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad 
att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst 
ett år. 
Fysisk misshandel är olagligt. Knuffar, slag, örfilar, drar i håret, sparkar. Från mild till grov till 
dödlig. Bevis krävs. Ta bilder, spela in. Men gör detta i SMYG!!! Personen vill förstås inte åka 
dit. 
 

Vem är jag 
Narc-mamma och kusin = egna erfarenheter – men insåg detta först år 2021. Dock var 
mamma diagnosticerat psykiatriskt samsjuk sedan länge, kraftigt medicinerad, flera försök till 
terapi, självmordsförsök och död sedan 2015. Men en till process behövdes för att hantera 
detta vilket förstås tog tid och kraft. Är sedan dess med i åtskilliga grupper, svenska som 
amerikanska. Försöker lära, stötta och hjälpa. 
 

Mina senaste utbildningar: 
Hypnos- och suggestionsterapeut, 2022 – baskurs både live & på distans = HypnosCoaching 
Når Ego og Sjæl danser tæt, Pernille Bretton-Meyer, 12 veckor – maj-aug, DK 
När jag klarade av en utbildning på danska (finlandssvenskars skräckspråk) tog jag en till och 
nu en fortsättning. Insåg att jag förstod den tre timmar långa kostnadsfria föreläsningen i 180 
km i timmen så skulle jag klara resten – men det tar på hjärnan. Vi är runt 1.200 som går 
denna, från många olika länder. Hon är populär och välutbildad. Maj-sept. 
Self-Inquiry varje ti o to kl 09:00-09:40 med norska viz Zoom – ett fantastiskt verktyg vi lär oss 
hantera – fråga dig själv djupare, känn efter, gå djupare – den andra lyssnar utan att visa ett 
enda ansiktsuttryck, ingen fråga, inget påstående. Otroligt lärorikt.  
TrueLiving Faelleskabet-medlemskap i 12 månader, aug 2022 – sept 2023. De 12 modulerna 
fortsätter på ett djupare plan med ett tema per månad från de tolv grundläggande. Samt 
bonus, workshops, guidningar, meditationskvällar och ett par heldagsutbildningar (första 
24.9.2022. Fortsatt på danska, men ska bli internationellt på engelska under 2023 – 
https://faellesskab.trueliving.dk/  
ICF-Associate Advanced Coach – ACC, 2021 innan dess diplomerings-, ledarskaps- och 
certifieringsutbildning hos Akademi Coachstjärnan som blev Online Academy pga Covid. 
Coachspecialiseringar:  
PQ Coaching – Mental & Emotional Fitness, USA 2020-2021. Lösningsorienterad BRIEF Coach 
på danska, 2021-2022 samt Transformational Coaching på svenska, 2020. 
Certifierad handledare i Sorgbearbetning, 2020 
Kost- och näringsrådgivare & Hälsocoach, 2019 
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HR Peoples “Hur man hanterar psykopater”-utbildning + en hel del till. Gick den april, 2022 
www.hrpeople.nu – de KAN detta! De har skrivit ett antal böcker samt minisar, har ett antal 
utbildningar online och är både coacher och rådgivare m m. 
https://hrpeople.kartra.com/page/Ekd177  
HR Peoples specialsidor om psykopater – www.psykopater.nu  
HR Peoples böcker – https://hrpeople.kartra.com/page/nQv50  
 
 

 
 
Några andra duktiga 
Michael Thor Larsen – www.separation.se  
Stå upp mot manipulation & härskartekniker 
Det som narcissisten gör med dig & Så blir du fri från det psykologiska nervgiftet 
https://separation.se/darfor-blev-det-en-sadan-enorm-respons-pa-inlaggen-om-narcissism/  
 
Jag jobbar INTE med varken med narcs eller psykopater, men gärna med utsatta. Läs mer om 
mitt arbete & mina tjänster samt en hel del dokument att kostnadsfritt ladda ner och tre e-
böcker - www.imocoaching.se 
Där hittar du också mina nedladdningsbara #onsdagsdokument och en hel del annat. 
 
Min Coachinggrupp: https://www.facebook.com/groups/206375779486588  
Min sorgearbetsgrupp: https://www.facebook.com/groups/694920061444236  
 
Detta dokument kommer att förbli kostnadsfritt, uppdateras och därmed nedladdningsbart 
från min webbsida så länge jag har en. Det är mitt sätt att tacka världen där ute som generöst 
delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter, bloggar, webbsidor, YouTube-föreläsningar m 
m.  
 
Och ett stort tack till Mrs H, klient sedan januari 2020 som visade mig vägen till detta 
superintressanta område. Det tog mig ungefär sex månader under 2021 att inse att min 
mamma var ett riktigt rödflaggat exemplar av både Cluster A och B (grader av histrionisk) och 
sedan också en av mina kusiner (covert?) Mamma dog 2015. Kusinen försvann efter ett stort 
uppbrott 2021 tillsammans med ca 16 andra nära släktingar i samband med en begravning av 
ett självmord. Jag förde ett visst liv och tog konsekvenserna. 
 
Ett stort tack till A & A som lärt mig om psykopater i det verkliga livet inkl skenavrättningar 
och mordförsök som nästan lyckades.  
  

http://www.imocoaching.se/
mailto:ingemoh@gmail.com
http://www.hrpeople.nu/
https://hrpeople.kartra.com/page/Ekd177
http://www.psykopater.nu/
https://hrpeople.kartra.com/page/nQv50
http://www.separation.se/
https://separation.se/darfor-blev-det-en-sadan-enorm-respons-pa-inlaggen-om-narcissism/
http://www.imocoaching.se/
https://www.facebook.com/groups/206375779486588
https://www.facebook.com/groups/694920061444236


 

© 2022 ♥ iMo Coaching Inge-Mo Haraldh 2022-09-21 
www.iMoCoaching.se 0722-00 48 97 ingemoh@gmail.com 
 

Detta dokument ersätter INTE professionell hjälp från både sjuk- och psykvård. Inte heller 
en riktig psykiatrisk utredning m m. Detta är mina egna erfarenheter och saker jag läst mig till. 
Allt som jag INTE hittat på själv är inom citattecken och kursiverat inkl källa när jag kommer 
skrivit ner den. Från en himla massa mejl till mig själv, smålappar av anteckningar och 
tusentals memes i min dator. Annars utan källhänvisning. Länkarna är till för att du ska kunna 
ta dina Masters och själv bli riktigt vass på detta. Det ska gudarna veta att det behövs. 
Fetmarkeringarna är oftast mina val att highlighta något.  
 
Detta dokument ersätter på inget sätt medicinsk omvårdnad, diagnosticering eller hantering 
av både narcissism och de av dem utsatta. Ta denna skrift som enbart tips för vidare inläsning 
och medvetandehöjning av dina egna kunskaper.  
 
Svensk-engelskan. Engelskan är viktig då mest information finns internationellt och då kan det 
vara bra att du kan uttrycken. Jag är också dubbelspråkig då sambon är britt och många av 
mina förra jobb (Ledningsassistent, projektledare m m) har varit internationella. Själv är jag 
finlandssvenska i förskingringen, så jag kan även finska. Vill du se & höra mig live kan du kolla 
på YouTube där jag lär mig online-hypnos av min lärare Niklas. Hur hypnotiserar man en 
person online Inre Hälsa -https://www.youtube.com/watch?v=GkE4wm5OKe4&t=81s  
 
Och trots att det står copyright på dokumentet får du ytterst gärna dela det till alla du känner 
som kan ha behov (och intresse) av att lära sig detta.  
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Det narcissistiska manssamhället 
”En sedelärande berättelse. Om kvinnor och män 
 
Långt innan ordet mansplaining uppfanns har naturligtvis själva fenomenet funnits - en 
förutfattad mening om att en random man kan mer om ett givet ämne än en expert på 
området - som råkar vara kvinna. I själva verket är det bara en del av det allmänna mönster i 
relationen mellan könen som de flesta av oss känner väl till. Männen förväntas Berätta Hur 
Allt Ligger Till och kvinnorna förväntas lyssna. Och gärna le. Instämmande. 
 
"Spela dum." Så beskrev Maria B, en journalistkollega, hur hon hade genomlidit sin ungdom. 
"Annars hade jag inte fått ihop det med någon enda kille. Killarna pratade och jag lyssnade. 
Och log." 
 
Hon lärde sig tidigt att dölja sin intelligens och låtsas vara korkad. Lagom korkad - riktmärket 
var hela tiden att aldrig visa sig smartare eller kunnigare, aldrig någonsin antyda att han 
kanske hade fel och ständigt vara noga med att skydda hans känsliga ego. Inte skoja på fel 
sätt. Men framför allt lyssna. Och le instämmande. När hon stod där i baren med en ny 
intressant bekantskap hade hennes repliker därför inskränkt sig till en sorts understöd och 
förstärkning av hans monolog och handlat om påpassligt inflikade utrop och frågor: "Nej, 
men, oj! Är det sant?" och "Så spännande!" I dessa möten så är det männen som förväntas 
prata och kvinnorna som förväntas lyssna. 
 
Men även i större grupper finns ett liknande fenomen. Ursäkta om jag generaliserar men mitt 
samlade intryck efter ett hyfsat långt liv är att i grupper med både män och kvinnor så är det 
oftare männens intressen som styr samtalsämnena. Senaste fotbollsderbyt? Clint 
Eastwoodfilmen? Fan vad dyra vinterdäcken är nuförtiden! 
 
Jag talar i schabloner jag vet, jag gillar själv fotboll, men ni förstår vad jag menar. Kvinnor är 
vana sedan barnsben att lyssna, att lämna plats, att inte såra någons självkänsla. Att lyssna 
på utläggningar om andras intressen. 
 
Det är därför alltid lika fascinerande när en katt ramlar in bland hermelinerna och bryter mot 
dessa outtalade spelregler. En kvinna som avbryter, tar plats, skrattar alldeles för högt och 
talar om för andra att de har fel. Jag känner ett par sådana och det är en fröjd. 
 
Jag har också försökt förklara att det är någonting som kvinnor är svältfödda på så är det män 
som lyssnar. Att lyssna är det absolut enklaste raggningsknepet men väldigt få män tycks ha 
en aning. I stället brer de ut sig om sina bedrifter som om det handlade om ett maratonlopp 
av prestationer. Förvånansvärt ofta är det outhärdligt tråkigt att lyssna på. Jag menar inte att 
killar ska sitta tysta som en mussla, utan att intressera sig, fråga och sedan verkligen lyssna. 
Samspel, inte ett evigt solo. 
 
Att män talar och kvinnor lyssnar är så inristat i vår kultur att även om en del har förändrats 
så är ändå grundmönstret sig likt. Män talar och kvinnor lyssnar och då är inte fenomenet 
mansplaining särskilt överraskande. 
 
Men nu ska ni få höra - det har funnits situationer när en kvinna har kunnat dra nytta av just 
detta faktum.  
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Jag har en väninna vid namn Elisabeth D, som berättade för mig hur hon en gång i sin gröna 
ungdom hade stor nytta av hur vissa män gärna vill Berätta Hur Allt Ligger Till. Detta hände 
sig på en svensk ambassad långt borta i ett främmande land där min väninna hade arbete 
som assistent. Många mottagningar och cocktailpartyn blev det. Nåväl. Min väninna som var - 
och är - blond, söt, kurvig och glad var som en sockerbit för en viss typ av män. Att hon 
dessutom har ett knivskarpt intellekt kunde hon lätt dölja genom att le och lägga huvudet litet 
på sned. På detta sätt, i kombination med påpassligt inflikade utrop och frågor: "Nej, men, oj! 
Är det sant?" och "Så spännande!" så lyckades hon få de mest tillknäppta gubbar att avslöja 
de allra hemligaste saker på ett vanligt cocktailparty. En framgångsrik karriär hade startat ... 
 
Ändå tycker jag nog att det vore bättre om kvinnor inte förväntades vara tysta och spela 
korkade och män inte förväntades behärska allt och aldrig avslöja att de inte vet. Att få vara 
de vi är helt enkelt. Både kunniga och okunniga. Om litet av varje. 
 
/Maria Robsahm/ 
 
PS. Jag har aldrig varit bra på det där. Varken att vara tyst eller le instämmande ... DS” 
 
Maria Robsahm – en av mina politiska gurus är fd Folkpartist, haft toppkarriär i Bryssel, kan 
massor och är enormt noggrann med fakta, statistik (som hon kan tolka) och vill att allt ska 
vara korrekt som hon återger. 
 
Paludans valkampanj för det nazistiska partiet Stram Kurs kostade det svenska samhället runt 
43 miljoner under vårens stora upplopp. Hans parti fick 156 röster. Och fler av 
upploppsmakarna har fått fängelsedomar. EN MANS kostnader och kaos. Lagen om ”Hets mot 
folkgrupp”? En papperstiger? Medan kvinnojourer ständigt är underfinansierad och 
överbelagda, överarbetade. 
 
Varför en del engelska ord & uttryck. Min sambo sedan 16 år är britt så vi pratar engelska 
hemma, jag har både bott i England och i Asien i 1,5 år, haft jobb och chefer som jag pratat 
engelska med och engelska är i detta sammanhang, som i så många andra, världsspråket. Det 
finns långt fler grupper, litteratur, föreläsningar på YouTube m m på engelska. Därför tycker 
jag det är bra att kunna bemästra den viktigaste vokabulären, då detta ang narcs är ett helt 
eget språk som det gäller att lära sig.  
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En okänd upphovsmakare får avsluta dokumentet. 
 
"Dear Victim 
I have lied to you since the very beginning. 
 
I told you stories of soulmate, love everlasting, and forever happiness because I needed your 
attention, adoration, and admiration. I cannot exist without supply, whether it comes from 
you, my exes, or my next victims. This is my disorder, the path of no empathy, no ability to 
truly love anyone, that I have chosen for myself. 
 
In your eyes, I greedily soaked up the love you offered so generously. For a short while, I even 
tried to convince myself that this time, I’d found my eternal happiness. I cannot. 
Unfortunately, everything I showed to you, everything I said to you, was purely my 
manipulation. You were idealized, but, like everyone before you, I soon started to hate you. 
With the same hatred I feel towards myself and everyone else. But I could not let you go 
without tormenting you. Yes, I gaslighted, blame-shifted, cheated, gave you silent treatments, 
ghosted, used, and abused you. I was compelled because by devaluing you, I felt superior. 
 
If you believe my Narc story that you are to blame, it’s not true. Everything is my fault. I am a 
horribly disordered person. I will do this to my next victim. Because I will NEVER STOP. 
 
My advice to you? Never allow me to come back into your life. You are beautiful, kind, 
empathic and truly deserving of true love. Find someone who will value you. 
I’m not good for me, for you, or for anyone. You cannot change me. Your gift to yourself is to 
forget me and move on. 
 
Sincerely, 
Your Narcissist" 
 
Ditt liv som bl a består av dina upplevelser – dina kunskaper – dina tankar – dina känslor – 
dina beteenden – din kärlek – dina gränser – ditt ansvar. 
 
Vertellis fredagsfråga för coacher är ofta intressant. Jag ställer den till dig. 
”Vad ger dig energi och vad tar energi? Vem förtjänar din uppmärksamhet, passion och 
vänlighet och vem gör inte det?” 
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Min presentation 
 

Inge-Mo Haraldh     -     www.imocoaching.se 
ICF-Associate Certified Coach, ACC; 
Specialiserad inom: 
• Når Ego og Sjæl danser tæt, https://egosjael.trueliving.dk/, DK 

• Diplomerad Hypnos- och Suggestionsterapeut - HypnosCoaching, SE 

• Certified Solution Focused BRIEF Coach, DK 

• PQ Coach – Mental & Emotional Fitness, USA 

• Certifierad Hälsocoach & ACT-ALP, SE 

• Diplomerad Kost- och Näringsrådgivare, SE 

• Certifierad handledare i Sorgbearbetning, SE 
 
Livserfaren, empatisk, inlyssnande och mycket mån om klienten. En skriftlig överenskommelse samt 
egenskrivna återanvändningsbara dokument enligt klientens behov ingår alltid. Boka tid eller hör av 
dig om du har frågor En investering i din egen utveckling, framtid, hälsa, samt fysiska och psykiska 
mående. 
 

iMo Coaching – min coachinggrupp på Facebook – 
https://www.facebook.com/groups/206375779486588/ 

 
 
Återkom gärna till ingemoh@gmail.com om rena felaktigheter eller någon viktig 
flagga/varning som fattas. Hittar ju ständigt själv nya. Jag kommer att uppdatera detta någon 
gång och då lägga upp det som e-bok med gulmarkerat det som är nytt/tillagt. 
 
 
Hoppas detta ger insikt åt någon att dessa personer män/kvinnor INTE är att leka med! De kan 
kosta dig livet, framtiden, pengarna, barnen, hälsan, både kort- och långsiktigt m m.  
 
Lycka till! 
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