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Kursets målgruppe
Forudsætning for deltagelse på forløbet er, at man er kvinde, og at man har været i
nærkontakt med en hverdagspsykopat i en personlig relation, som partner, nær familie
eller lignende på et tidspunkt i livet.
Kursus- og gruppeforløbet giver deltagerne den nyeste viden og forskningsresultater om
narcissister og psykopaters adfærd og mønstre, og deltagerne lærer at forstå, hvordan
denne adfærd påvirker den enkelte og alle andre omkring psykopaten.
Deltagerne får et overblik, en viden og en større forståelse af de psykiske spil, der foregår
omkring en psykopat. Og får redskaber og viden om, hvad der skal til for at frigøre sig og
for at komme ovenpå igen efter mødet med en narcissist eller psykopat.
Det er ikke afgørende, om der stadig er kontakt eller ikke med hverdagspsykopaten – men
det er afgørende, at der er en fornemmelse af, at ens liv er markant ændret, og at der er et
ønske om at slippe for eftervirkningerne og om at få et godt liv.

Kursusbeskrivelse
Kurset gennemgår selvfølgelig, hvad det er, der kendetegner narcissisters og psykopaters
adfærd og giver indsigt i, hvordan man kan vide, om man har én af disse i sin nærhed.
Men fokus ligger på, hvad det gør ved os og ved vores psykiske og fysiske sundhed, at vi
er eller har været i nærkontakt med en hverdagspsykopat.
Der gives redskaber til, hvad der skal til for at undgå, at en narcissist eller psykopat
influerer på ens liv og hverdag.
Kurset diagnosticerer ingen, men taler udelukkende om det mønster af adfærd, disse
personer har. Og specielt tales der om det mønster af adfærd, man som offer for
hverdagspsykopater har, da det – efter min opfattelse - er væsentligt vigtigere at tale om.
Man kan ikke ændre en narcissist /psykopat, men man kan sørge for, at man ikke er
interessante for dem. Og man kan bryde sit uforståelige bånd med dem.
Så længe narcissisters og psykopater samt deres adfærd betragtes med berøringsangst
og som et tabu, så længe er der familiemedlemmer, partnere, børn, venner og kollegaer,
der får deres liv ødelagt.
Vi hører ofte kun om de kriminelle psykopater. Men der er også alle de andre
hverdagspsykopater, inklusive psykopaterne, narcissisterne og sociopaterne. De er ikke
kriminelle, de fungerer tilsyneladende fint, de passer deres job og de har familier. Men de
er følelsesmæssigt og moralsk handicappede mennesker, der bruger andre mennesker til
at dække deres egne behov. Det kan have store psykiske, fysiske, følelsesmæssige og
økonomiske konsekvenser for ofrene.
Kurset bygger på den nyeste forskning og viden om narcissister og psykopater samt deres
ageren. Kurset bygger også på den nyeste forskning og viden om traumer, forskellige former
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for vold og overgreb, og de livsødelæggende virkninger det har på os mennesker at blive
udsat for overgreb og nedbrydelse.
Kurset indeholder et meget stort antal redskaber og metoder til at erkende mønsteret,
distancere sig, restituere og opbygge sig selv igen efter en relation til en hverdagspsykopat.
Kurset er unikt i sin tilgang til at hele skaderne fra psykisk vold, men alle former for vold
dækkes.
Tilgangen til al undervisning og al kontakt er anerkendende, respektfuld, involverende og
forstående. På en måde som kun en underviser, der selv har prøvet hele rejsen kan være
det.

Kursets indhold
Kurset indeholder 40 ugentlige lektioner med videoer og lydfiler. Omfanget af
undervisningen hver uge er mellem 30 og 75 minutter.
I det tilhørende fællesskab er der adgang til både ugentlige og månedlige live
selvhjælpsgrupper med grupperefleksion, samt spørgetider og Q&A med svar på
deltagernes spørgsmål.
Fællesskabet er et unikt sted for deltagerne at tale sammen, skrive sammen, lytte og finde
ud af, at man ikke er alene. Når man er udsat for psykisk vold, bliver man ofte isoleret, så
derfor er dette anonyme og trygge fællesskab helt uvurderligt i rejsen mod frihed og et
godt liv.
Der bliver blandt andet undervist i følgende emner:
Narcissistisk og antisocial/dyssocial personlighedsforstyrrelser og tilhørende adfærd
Narcissistisk offer syndrom – skaderne hos ofre for vold
Stress, PTSD og Kompleks PTSD
De forskellige former for vold samt stalking
Forskellige manipulationsteknikker
Redskaber til beskyttelse mod vold
Redskaber til håndtering af konflikter
Redskaber til håndtering af omgivelsernes reaktion
Vold som tabu
Skyld og skam
Konsekvenser for ofrene for vold
Konsekvenser for børn af narcissister og psykopater
Konsekvenser for venskaber, familiemedlemmer og kolleger til narcissister og psykopater
Trauma-Bonding: Følelsesmæssigt, psykisk, fysisk, biokemisk afhængighed af vold
Peptid- og Dopaminafhængighed
Dissociering
Kognitiv Dissonans
Stockholmsyndromet
Traumer fra relationer til narcissister og psykopater
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Barndomstraumer kontra voksentraumer
Voldstraumer kontra ulykkestraumer
De fire traumetyper /overlevelsesmekanismer
Følelsesmæssige flashbacks
Traumatisk stress
Tilknytningsmønstre
Redskaber til at bryde fri af voldelige relationer
Frigørelsesprocessen: Distance, restitution og opbygning
Traumebehandlingsmetoder
Traumebehandlingsredskaber
Ændring af vaner
Nedbringelse af stressniveau
Livsændrings teknikker
Praktiske øvelser i selvkærlighed, nærvær, distance, frigørelse og genopbygning
Grupperefleksion er samtaler i mindre grupper med egne personlige refleksioner over de
emner, der er blevet undervist i, og personlige erfaringer med narcissister, psykopater og
vold.
Derudover er der mulighed for at få svar på sine egne spørgsmål. Både faglige og
personlige.
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Plus en stor mængde forskningsartikler- samt opdateret viden og nyeste udgivelser.
Med venlig hilsen
Alexa Peary
Underviser, Systemisk/narrativ Proceskonsulent/ facilitator og Executive Coach med
mere…
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