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Sådan får du
narcissisten til at
SAVNE DIG, efter du
har forladt ham 

AF  MAR IANNE  WALTER  JOHNSEN



Men hvorfor
egentlig bekymre
dig om det? 
NU HANDLER DET OM DIG!

Du skal videre i dit liv
Du skal finde dig selv igen
Du skal bygge dig selv op igen
Du skal lærer at blive stående
Du skal lærer at drage omsorg for dig selv
Du skal bekymre dig om dig selv, først
 



Faktum er...

AT RIGTIG MANGE KVINDER 

Bliver suget tilbage i forholdet med en
narcissist
Ikke kan komme videre 
Føler sig låst fast, følelsesmæssigt 

Bliver misbrugt psykisk igen og igen 

    også selvom de er behandlet fuldstændig
    respektløst og værdiløst 

 
Er du fri, men alligevel fanget i et psykologisk
spil, hvor brikken er dig? Føler du dig ude af
stand til at komme videre til det liv, som du
fuldt ud fortjener? 
 



Jeg tror på
dig!

DET ER FULDT FORSTÅELIGT!
Det er et trauma du går igennem, hvor du har givet så
meget af dig selv (HELE dig selv) 

DU ER BLEVET SMIDT VÆK OG
BEHANDLET SOM DU ALDRIG
EKSISTEREDE
Det er lykkedes ham at få dig til at føle dig værdiløs,
som om du aldrig betød noget som helst. 

DU ER EFTERLADT HANDLINGSLAMMET!
Alt din naturlige tro på dig selv, din selvkærlighed, din
indre power er fuldstændig forsvundet. Jeg tror på
dig, jeg ved det er svært at komme videre. Men jeg vil
en gang for alle lære dig hvordan! 



Oplever at blive suget tilbage enten fysisk eller psykisk i forholdet
med en narcissist, selvom du prøver på at komme videre efter du har
forladt ham.  

Trænger til at blive mindet om en meget vigtigt læring, nemlig: 

Det er IKKE dig den er gal med. Den psykisk vold sker uden du
bemærker det! Desværre betyder det, du har svært ved at bryde helt
ud og være fri en gang for alle. 

 

    Narcissisten ELSKER at ødelægge dig, manipulere dig ved at bruge         
    dig i hans spil præcist som han vil. Et spil hvor du hele tiden bliver              
    trukket ind, for dernæst at blive droppet. 
 
 

 
 
 

E-KURSET ER TIL DIG DER, 



Vil du også lære de 7 trin, så du
kan være HELT FRI, og efterlade 
narcissisten (engang for alle) så
det er ham der SAVNER DIG? 

SÅ ER KURSET LIGE NOGET FOR DIG! 
 
KURSET ER TILGÆNGELIGT DEN 27.
NOVEMBER 2019 - SKRIV DIG OP TIL MIT
NYHEDSBREV OG FÅ KURSET MED 50 %
RABAT.  

 


