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Gå-hjem møde om: 

 

Den NeuroAffektive Relationelle Model - NARM  
En effektiv behandlingsmetode til udviklingstraumer og tilknytningsproblemer 

 

Ny respektfuld tilgang til at arbejde med mennesker 

Ph.d. Laurence Hellers banebrydende terapeutiske metode NARM har vist sig at være en 

særdeles effektiv behandlingsmetode i forhold til udviklingstraumer og tilknytningsproblemer, da 

den integrerer en kropslig og psykologisk tilgang i behandlingen af lavt selvværd, skam og 

selvkritik.  

 

Med NARM får vi en forståelse for, hvordan udviklingstraumer og omsorgssvigt sætter aftryk i 

nervesystemet og præger hjernens udvikling. Metodisk inspirerer NARM til en kontaktfuld, 

ressourceorienteret indfaldsvinkel, som både understøtter regulering af nervesystemet og vores 

kapacitet til at føle os forbundet med os selv og andre. 

 

Hvad er NARM?  

● NARM præsenterer et fundamentalt skift i psykoterapeutisk tænkning.   

● I NARM-terapi understøttes vores evne til biologisk selvregulering og vores kapacitet til at 

føle os forbundet med os selv og andre. 

● NARM er en ressource-orienteret, ikke-regressiv model, der arbejder med Somatic 

mindfulness og mindful awareness på processen. 

● De fleste emotionelle problemer kan føres tilbage til fem biologisk baserede principper: 

Behovet for kontakt, afstemning, tillid, autonomi og kærlighed/seksualitet. Hver type 

afspejles af et mønster af spændinger eller pansring i kroppen, såvel som af adfærd og 

evne til at klare livets udfordringer. 

● Med NARM arbejdes med de overlevelsesstrategier som blev udviklet i barndommen, og 

som spærrer for livsudfoldelsen her og nu. 

 

På dette gå-hjem-møde får du kendskab til denne effektiv behandlingsmetode udviklet af Dr. 

Laurence Heller, medforfatter til bogen ”Udviklingstraumer”, Reitzels  2014. 

 

Underviser:  

 
Aut. Psykolog, SEP og NARM-terapeut.  
Specialist og supervisor i klinisk psykologi.  
11 års erfaring som psykolog i det kommunale system. Arbejder nu i 
selvstændig praksis som dels omfatter undervisning, supervision og 
kurser, dels terapi. 
Godkendt som underviser på NARM-uddannelsen 
 
 
 

 
Sted: Søborg  

Tid: den 4. april 2017, kl. 17-19.  

Pris: 30 kr. som dækker kaffe og kage. Resten giver vi  



 

Du bedes samtidig med din tilmelding overføre kr. 30 til reg. 2310 konto 0759 647 998 mærket 

’navn + gåhjem’. Når vi kan se pengene er din tilmelding gennemført go vi sender en mail 

bekrøftelse. Når betalingen er indgået er tilmeldingen bindende/pengene refunderes ikke. 

 

Tilmelding skal ske via webben www.LSRT.dk/kursus   

 

Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Har du spørgsmål, kan du kontakte vores 

kursusadministration og kursusleder Louise Svendsen kursus@LSRT.dk   

 

http://www.lsrt.dk/kursus
mailto:kursus@LSRT.dk

