
Tjekliste

 - De 7 klassiske faretegn på psykisk vold 

Det kan være vanskeligt at opdage psykisk vold, fordi den gradvist kommer snigende.  

Kritikken, kontrollen, ydmygelserne, afvisninger, truslerne og 

utrygheden bliver hverdag og tiltager i styrke. 

 

Langsomt vender du dig til at blive behandlet dårligt, samtidig med at dit selvværd nedbrydes. 
 

 

 

 Ydmygelse 

Når du mærker din grænse og prøver at sætte foden ned, får du at vide, at du
overreagerer
Du oplever en vred eller skuffet reaktion, hvis du ikke altid står klar til at løse
hans problemer og opfylde ethvert behov

 

Kritik 

Du får ofte at vide, at det du føler, tænker og mener om hændelser, ikke er
rigtigt

Ofte bliver alting vendt om, så det hele pludselig ser ud til at være din skyld
 

 

Ignorering og negligering

Han tager offerrollen, så du ligner den skyldige, og han slipper for at tage ansvar for sin
adfærd
Han lytter konsekvent ikke til dig, når du siger hvad du har på hjertet, og viser ikke
forståelse eller empati for din situation. 

Du går ofte på æggeskaller. Du ved ikke hvilket humør han er i og ved ikke hvordan han
vil reagere. 



Manipulation

Hvis du er blevet kaldt grimme ting, og du konfronterer ham med det, bliver
det manipuleret. Du får at vide, at det har han aldrig sagt.
Han gør dig ofte opmærksom på dine “fejl” - ting han ved du er mindre stolt af
udseendes- eller personlighedsmæssigt. Hvis du føler du har gjort eller sagt noget dumt
til en social anledning, vil han nævne det om og om igen. 

 

Urimelige krav

Hans egne fejl og mangler i deres adfærd, bliver projekteret over på dig. Du kan
tilmeld få skylden for, at han er ulykkelig eller har problemer i sit liv
Når der bliver lavet kærlig sjov med ham, bliver han meget følsom, og vil ikke være i
stand til at grine af sig selv.

Kontrol og dominerende adfærd

Han kræver at vide hvor du er og hvem du er sammen med på alle tider af døgnet. 
Han stiller spørgsmålstegn ved dem du er sammen med, og har holdningen at de ikke
er “gode nok for dig”

Han holder sågar øje med hvad du bruger penge på, eller giver dig ikke lov til selv at
administrere dine penge selv. Du får af vide, at det er du ikke god til. 

 

Falske anklager 

Du udsættes for falske anklager og der bliver opdigtet historier om dig, som
du kan bevise ikke er sande .

Du bliver ofte udsat for kritik eller rettelser, hvor der ikke opstår fred imellem
jer, før han har fået ret.

 



FÅ HJÆLP - JEG TROR PÅ DIG!

Det kan være farligt at ignorere eller neglegere psykisk
vold, når du bliver udsat for det. 

Situationen kan hurtigt udvikle sig til det værre, og
faresignalerne vil begynde at hobe sig op. 

Pludselig er det en ond cirkel, som er sværere og sværere
at komme ud af.

Tag et af mine online kurser, få effektiv coaching og
rådgivning i at håndtere din situation, eller læs bloggen,

hvor du kan få nyttig viden om psykisk vold samt høre om
andres oplevelser i min podcast. 

Alt dette vil være effektive skridt til at hjælpe dig godt på
vej. 

Du er også velkommen til at kontakte mig, og få en snak
om din situation.
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