Forældre til narcissist - online gruppeforløb
EKSKLUSIVT INTRO TILBUD – MAX 8 DELTAGERE
Kun 7 pladser tilbage
Er du mor eller far til en narcissist?
- eller en person med narcissistiske personlighedstræk?
Føler du dig helt alene med sorgen og skammen?
Knokler du med at bevare en form for kontakt til dit barn?
•
•
•
•

Trods at du bliver urimeligt behandlet
Trods at du bliver talt grimt til
Trods at dine ord bliver vendt og fordrejet
Trods at du bliver beskyldt for ikke at have styr på noget

Eller har du ikke kontakt med dit barn lige nu?
•
•
•

Fordi du ikke får svar, hvis du skriver
Fordi du ikke magter det drama, som ofte kommer
Fordi du er blevet snydt og løjet for, så meget at din grænse er nået

6 ugers forløb med online gruppe om onsdagen kl. 19-21.30
Start d onsdag d. 18/11 2020.
•
•
•
•
•

Vil du lære hvordan man håndterer at være tæt på en narcissist?
Vil du høre de andre forældres historier og strategier?
Vil du have et sammenhold med andre i samme båd?
Vil du mødes og anerkendes for dine gode intentioner?
Vil du arbejde med hvordan du kan have en kontakt med dit barn
eller slutte fred med, at du ikke har kontakt?

Udtalelse fra en mor efter onlinesamtale:

” Jeg siger mange, mange tak for en meget god samtale - jeg følte at du var meget engageret og at du forstod alt jeg
havde på hjertet.
Jeg var glad for den rolige stemning du skabte over emnet, som er meget følsomt for mig og glad for din
tålmodighed + empati
Det var en lettelse at få det snakket igennem”

Udtalelse fra en mor efter fysisk samtale (uddrag):
” Har sovet weekenden væk og fået helet en masse sår. Tusinde tak for dig, Linda. Tak for at du delte din historie. Jeg
går ikke længere med al det tunge alene og det er en kæmpe lettelse

”

Prisen for dette eksklusive introtilbud er 1450kr.
For 6 gange
-

For at kunne få et fællesskab
For at få en kompetent vejleder, som hjælper dig gennem alt det svære
En vejleder som har været der selv – som kender sorgen og skammen til bunds
For at du kommer til at arbejde med hvordan du ønsker kontakten fremover

Du kan dele prisen op i 4 dele og betale 365 kr i pr rate.
Udover de 6 gange onlineforløb får du også som ekstra
bonus en samtale med Linda inden gruppeforløbet.
Så vi har talt sammen inden og jeg har hørt lidt om din
historie og dine oplevelser.
I får som deltagere mulighed for at lære hinanden at
kende undervejs, selvom det er online.
Om Linda:
-

-

Linda er mor til en datter med narcissistiske
personlighedstræk
Er erfaren underviser
Er uddannet sygeplejerske og konfliktmægler
Arbejder på at skabe fokus på forældre til
narcissister, da det er helt anderledes end at være
partner eller søskende til narcissister.
Læs mere på afklaret.dk

Vil du være med i dette gruppeforløb, klik her
Vil du hellere have individuelle samtaler, klik her
Jeg vil gerne, men kan ikke denne gang
Prisen bliver noget højere næste gang, normalprisen er 2300kr for et gruppeforløb.
Nej tak, det er slet ikke noget for mig

Kontakt Linda på 206256787 eller Linda@afklaret.dk

