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Kom til denne introduktionsdag, hvor du vil blive præsenteret for principperne i NARM 

behandlingen samt rationalet og teorien bag.  

 

Denne workshop giver dig mulighed for at blive introduceret til NARM, og det er 

samtidigt en god chance til at se om NARM uddannelsen er noget for dig. 

 

NARM metoden integrerer regulering af nervesystemet med den relationelle forståelse. 

Laurence Heller beskriver sin metode som ”en trebenet skammel”, hvor det ene ben er 

”somatisk mindfulness” (regulering af NS), det andet den psykodynamiske proces (det 

relationelle) og det tredje anvendelsen af NARM. Metoden er ressource-orienteret, ikke-

regressiv og vægten lægges på at hjælpe klienterne med at etablere forbindelse til de dele 

af ”selvet”, der opleves organiserede, sammenhængende og funktionelle. Herfra er det 

muligt at bringe opmærksomheden til de mere desorganiserede, dysfunktionelle dele 

uden at klienten regredierer og uden at det bliver det primære fokus for terapien.  

I NARM tilgangen arbejdes med udviklingstraumer ved at bevæge sig både på det fysiske 

og mentale niveau, samtidig med, at der er fokus på samspillet mellem identitet og 

kapaciteten til at forbinde sig med andre. I NARM er fokus mindre på, hvorfor personer 

er som de er. I stedet orienterer vi os efter, hvordan deres overlevelsesstil fordrejer, hvad 

de oplever i nuet. Se i øvrigt mere her www.narm.dk  

Underviseren: 

Tove Mejdahl er aut. psykolog, specialist og supervisor i klinisk psykologi samt Somatic 

Experiencing Practitioner. Erfaren assistent, godkendt på alle niveauer til se®-

uddannelsen. Tove har arbejdet med NARM-terapi siden 2006 og er godkendt assistent 

og supervisor på NARM-uddannelsen. Efteruddannelse i hypnose samt psykodrama. 

Egen fuldtidspraksis siden 2001 med terapi, supervision og undervisning. 

Tid og sted: 25. februar 2015. kl. 9-16. Der er morgenbrød og kaffe fra kl 8:45. Dansk 

Psykologforenings lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 Kbh Ø. 

Pris kr. 900. Din plads på kurset er først sikret, når betaling er indgået. Pengene bedes 

overført til Nordea reg. 2310 konto 0759647998. Husk at mærke din indbetaling med 

'navn+intro'. Sidste frist for betaling er den 15. januar 2015. Tilmelding er bindende fra 

den 15/1-2015 eller når betaling er indgået, hvis dette sker tidligere end den 15/1-15. 

Bemærk hvis du tilmelder dig og betaler samtidigt for Workshoppen i Oktober 2014 og 1 

dages introduktion til NARM, giver vi en rabat på kr. 300. 

Tilmelding: http://www.narm.dk/introduction-to-narm 

Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Alle er velkomne. Har du spørgsmål kan du 

kontakte Louise Svendsen, LS@NARM.dk  
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