Gruppterapi

Intensivdagar

Tre dagars grupprocess med fullständig nävaro och
frånvaro av prestation. I den totala frånvaron av
hierarki i gruppen så skapas det andrum vi behöver
för att få syn på oss själv.

Vad är Gruppterapi Intensivdagar?

Gruppterapi Intensivdagar är en behandlingsform som bygger
på en tre dagar lång grupp-process.
Terapeuten använder gestaltningsterapi, speglingar och andra
verktyg för att gruppen ska ta sig framåt, både individuellt och
tillsammans. Allt sker i en trygg och lugn miljö med erfarna terapeuter utifrån dina premisser. Du får möta den obearbetade sorgen och den undanryckta glädjen, men framför allt komma närmare dig själv. Du får vara med dig själv men behöver inte känna
dig ensam under de tre dagarna. Du får hjälp att upptäcka och
läka de själsliga sår som på något sätt uppstått i den
bristande barndomsfamiljen. Du lär dig att uppfatta dig själv, dina
beteenden och dina behov. Du lär dig att svara an, ta
ansvar för dig och sätta rimliga gränser utan att trampa in i, eller
invadera dig själv eller andra.
Intensivdagarna följer Motusmetodens sex behadlingsteman
och det systemtraumatologiska synsättet. Varje tillfälle är dedikerat ett särskilt tema. Temana behöver inte behandlas i ordning,
men under en hel Primärbehandling ska samtliga teman gås
igenom.
Syftet med detta gruppteraputiska element är att genom att upprepat befinna sig i gruppen uppnå:
1) medvetliggörande av dina medberoendebeteenden och systemtrauman.
2) frigörelsefrån dina medberoendebeteendet och systemtrauman.

Så här går det till

Vi jobbar gestaltterapeutiskt med bl.a systemteori (hur
ens familjesystem sett ut), anknytningsteori (hur anknytningen till föräldrar och sig själv sett ut), med familjekonstelationsövningar och med rekonsilidering (ta fram och
stärka bortträngda minnen) bla. Vi använder även somatisk traumabehandling, där kroppen minns och ger utryck för de trauman som minnet blockerar.
Gestaltterapi är att ta fram och tydliggöra tillstånd som
bor i oss. Våra skador gestaltar sig i realtid utan att vi själva riktigt kan uppfattad det. Trauma är att ha blivit avbruten i sin livsprocess och där står vi och försöker få ett
avslut, men utifrån samma princip som på hur skadan
uppstått. Gestaltarbetet gör att vi kan se och förstå oss
själva i vad det är som hänt, och då vad det är vi behöver
kontra att föra en kamp emot våra traumastyrningar.
Det terapeutiska arbetet skapar en större nyfikenhet på
oss själva och livet, en befrielse från skadan och därmed
skammen om oss själva, till en trygghet i oss själva, vi får
makt över vårt liv, vi får en känslomässig balans och vi får
leva i kärlek

Varför gruppterapi?

Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker
tillsammans med andra människor. Då vi får det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själva och
den trygghet det ger att få vara i ett sammanhang med
igenkänning. Gruppterapi skapar synergier. De individuella processerna optimeras av att få vara i ett sammanhang.
Det blir en kraftfullare effekt om trauman får uttryckas i
grupp, det släpps fritt på ett helt annat sätt än i individuell
terapi. Eftersom du också får ta del av de andras processer blir igen-känningsfaktorn stor vilket i sig föder tillit och
mod.
Det gruppterapeutiska ger mycket, och det är intensivt,
men oerhört effektivt. Det hjälper dig att se vilka behov du
inte kan tillgodose dig själv och som därför skapat begär
istället.

Vad är Motusmetoden?

Motusmetoden är vår behandlingsmetod. Metoden är ett resultat
av närmre 20 års erfarenhet av behandling av systemtrauma.
Fundamentet i Motusmetoden är systemtraumatologin och
medvetliggörande av medberoendet. Metoden innebär ett tematiskt behandlingsförfarande där klienten genom gruppterapeutiska element arbetar sig igenom olika dimensioner av det
mänskliga varandet. Tematisk behandlingsprocess innnebär sex
olika behandlingsteman där vart och ett ger klienten
förutsättningar att närma sig sitt inre från olika perspektiv.
Det primära tillvägagångssättet i Motusmetoden är att genom en
jämställdhetsbalans tillsammans med andra människor nå in i
kärnan. Detta genom att skapa en miljö där alla är lika värda och
genom det synliggöra maktlösheten. Gruppterapin är det huvudsakliga elementet i Motusmetoden. Genom gruppen skapas den
respektfulla och accepterande plats där klienten kan lyfta upp
skam och skuld i ljuset för att genom det frigöra sig från det.
I den totala frånvaron av hierarki i gruppen så skapas det andrum vi behöver för att få syn på oss själv.

Praktisk information

Terapeutens roll: Terapeutens roll är att vara ett process-stöd till
deltagarna. Vid vissa tillfällen så är det två terapeuter med. I dessa fall
så är det leder den ena terapeuten och stöttar gruppen och individerna
utifrån behoven . Den andra terapeuten finns med som ett extra stöd för
att fånga upp de processer som sker i gruppen. Under inledningen av
gruppterapin går terapeuten igenom gruppförutsättningarna och terapeutens roll.
Plats: Beroende vilken primärgrupp varierar platsen, grupper finns både
i Stockholmsområdet och i Skåne. Se nästa sida för information om
grupperna.
Förberedelser: Du som deltagare behöver inte förbereda dig något inför
helgen. Det viktigaste är att komma dit med öppet sinne och viljan att
utvecklas.
Gruppstorlek: 8-12 personer
Program:
Dag 1
• kl.9-17 - Gruppterapi med avbrott för två timmars lunchpaus
• kl. 18.00 - Middag
• kl. 20.00 - Kvällsaktivitet med gruppen
Dag 2
• kl.9-17- Gruppterapi med avbrott för två timmars lunchpaus
• kl. 18.00 - Middag
• kl. 20.00 - Kvällsaktivitet med gruppen
Dag 3
• kl. 9-12 - Gruppterapi
• kl.12.00 - Lunch och avslut
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Primärgrupp och primärbehandling
Som deltagare kan du medverka under enstaka tillfällen av intensivdagarna
eller i en hel behandling. När du kommer till oss i samband med intensivdagar
så kommer du att hamna i en primärgrupp. En primärgrupp är en grupp som
i stora drag har samma sammansättning under en hel primärbehandling, det
tillkommer några och några blir klara, men tanken är att du ska uppleva igenkänning mellan gångerna.
Primärbehandling innebär en behandling som sträcker sig över två år; ett
grundår (medberoendeåret) och ett
fördjupningsår (systemtraumaåret).
Behandlingen har sin utgångspunkt i
Motusmetoden och följer de sex behandlingsteman som där ingår. Syftet med
primärbehandlingen är att du som klient
ska ges förutsättningar att synliggöra
och bearbeta dina systemtrauman.

Aktuella primärgrupper
Antal primärgrupper och placering av
dessa fylls på utifrån behoven. Från 15 november 2021 finns det tre primärgrupper:
•

Primärgrupp 1 är placerad i Stockholmsområdet och är generellt alltid
på vardagar. Undantag gäller första
tillfället 2022 som sker fredag till söndag, 14-16 januari 2022.

Inom Primärbehandling ingår i grunden
två behandlingselement, Gruppterapi
Intensivdagar och Gruppterapi – Online.
Både första och andra året utgörs av sex
tillfällen med Gruppterapi Intensivdagar,
ett för respektive tema, samt ett tillfälle
med Gruppterapi Online mellan respektive tillfälle (totalt fem tillfällen). Därtill kan
man som klient utifrån behoven bygga
på med fler tillfällen med
Gruppterapi Online.

•

Primärgrupp 2 är placerad i Stockholmsområdet och förläggs generellt
alltid helger (fredag-söndag)

•

Primärgrupp 4 är placerad i nordvästra Skåne och förläggs generellt alltid
helger (fredag -söndag)

I kalendern (www.mals.se/events) kan
du filtrera genom etiketter på de primärgrupp som du önskar se datum för.

Våra behandlingsplatser

Vi vet att miljöerna är väldigt viktiga för att gruppen ska kunna förenas och finna ro. Därför är behandlingsplatserna noggrannt
utvalda - för att främja processerna och för att det ska finnas
möjlighet till rekreation och reflektion i omkringliggande miljöer.
Praktisk information om våra behandlingsplatser hittar du på
www.mals.se/behandlingsplatser

Priser och bokning
• Ett tillfälle – 9700 kr
• Två tillfällen - 19 000 kr
• Tre tillfällen – 27 295 kr
• Ett års primärbehandling - 58 500 kr
• Två års primärbehandling - 115 000 kr
Vad ingår?
Priserna är inklusive moms. I priset ingår teraputledda samtal under intensivdagarna samt boende, frukost, lunch och middag.

Datum och plats
Datum och plats för Gruppterapi Intensivdagar hittar du i kalendern på
www.mals.se/events
Bokning och betalning
Bokning sker genom respektive event i kalendern (www.mals.se/events)
Önskar du köpa flera tillfällen till paketpriser så går du till webbutiken. Efter att
du betalat önskvärt paket så kommer du få ett mail med koder, dessa koder
använder du sedan när du bokar din plats på respektive tillfälle i kalendern.
Efter bokning får du en information om hur du bokar dina gruppterapisessioner och vilken primärgrupp du hamnar i.
Praktisk information
Praktisk information skickas till deltagarna en månad innan respektive tillfälle.
Delbetalning
Vi erbjuder möjlighet till betalning genom Klarna. Genom Klarna kan du lägga
upp det så att du betalar i din takt - upp till 36 månader.

Mer information
Besök www.medberoendekliniken.se
Maila oss på info@mals.se
Chatta med oss på www.medberoendekliniken.se
Följ oss på Instagram och Facebook!
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