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Psykopat? Kender du en? Lise Seidelin Hent PDF Med denne bog, vil jeg gerne give dig noget af alt den
viden, jeg har om, hvordan man har det, når man kender en psykopat, om det er en anden eller en selv.
Hvordan man kan lære at takle psykopaten, så man selv får det godt, også selv om man bliver hos

psykopaten. Men også hvordan psykopaten selv kan ændre sig, så psykopaten får det godt. Nogle gange kan
det faktisk lade sig gøre. Jeg har set det så tit. Så når andre kan, kan du også. Om du er psykopaten, eller om
du er den udsatte, eller om du er den udsatte, der selv har fået psykopatiske træk, så er der et håb. Den bog
giver dig indblik i: Hvordan en psykopat er. Hvordan du som kender en psykopat kan takle de negative sider

Hvordan du selv kan få psykopatiske træk, som du kan ændre.

 

Med denne bog, vil jeg gerne give dig noget af alt den viden, jeg har
om, hvordan man har det, når man kender en psykopat, om det er en
anden eller en selv. Hvordan man kan lære at takle psykopaten, så

man selv får det godt, også selv om man bliver hos psykopaten. Men
også hvordan psykopaten selv kan ændre sig, så psykopaten får det
godt. Nogle gange kan det faktisk lade sig gøre. Jeg har set det så tit.
Så når andre kan, kan du også. Om du er psykopaten, eller om du er
den udsatte, eller om du er den udsatte, der selv har fået psykopatiske

træk, så er der et håb. Den bog giver dig indblik i: Hvordan en
psykopat er. Hvordan du som kender en psykopat kan takle de

negative sider Hvordan du selv kan få psykopatiske træk, som du kan
ændre.
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