
Gruppterapi

Vuxet barn-vecka



Vad är vuxet barn?
Ett vuxet barn är vi i det att vi bär sår som idag hindra oss från att vara 
fria. Vi har ett vuxet barn i oss som behöver få vårt vuxna jags bekräftelse 
och kärlek. Det är barnet i oss som bär livsglädje. 

Vi växer upp i en miljö där de vuxnas oförmågor till att vara närvaran-
de föräldrar gör att barnet får ta det vuxnas ansvar. Vi åsidosätter våra 
egentliga behov som vuxna till förmån för vad vi tror att andra behöver. 
Sedan kan vi och andra sidan hävda oss och kräva att andra ska göra 
det samma för oss som vi tycker oss göra för dem.

Utan att ha en självklar relation till vårt inre barn så förlorar vi förmå-
gan att navigera utifrån naturliga männskliga behov. Vi kan inte ledas 
av nyfikenhet, glädje och kärlek på så sett som ett barn gör. Något som 
också gör att vi får svårt att navigera i oss själva är när vi som barn tving-
as att ha en relation till vår förälder som är mer för förälderns skull. Att 
föräldern inte klarar att ha egna vuxna relationer, utan har det med sitt 
barn. Barnet blir som en partner till sin förälder. Det kan upplevas som en 
trygghet att vara så viktig för sin förälder, men att det handlar mer om 
vad föräldern vill ha en barnets behov. Det kallas känslomässig incest 
när förälder inte kan värna om sin eller barnets integritet.

Där förlorar barnet att se var gränser går. Som vuxen blir man beroende 
av att leva genom andra. Man förväxlar behov med begär. Begär som 
skapats av bortträngda behov. Det är här den stora förnekelsen kommer 
in.

Det blir en skam att bära att inte ha blivit respekterad. Ett barn är ett of-
fer och bär för-övarens skam. I den skammen så blir offret budbärare och 
för skammen vidare. Utan bearbetning så sker det per automatik, hur 
mycket värdpersonen än inte vill att det skall ske.

Det är dags nu. 

Det är dags att ge ditt inre barn den 
omsorg och kärlek det aldrig fick.



Vad är vuxet barn-vecka?
Gruppterapi med Vuxet barn- fokus är en fem dagar lång grupp-
process. Under dessa dagar skapas en lugn och trygg miljö där del-
tagarna genom gruppen och handledarstöd av terapeuten ges förut-
sättningar att närma sig sitt inre barn. Det inre barnet ges en röst för 
att uttrycka sina behov.

Terapeuten använder gestaltningsterapi, speglingar och andra verk-
tyg för att gruppen ska ta sig framåt, både individuellt och tillsam-
mans.

Vuxet barn- verkan följer Motusmetodens grundprinciper med när-
het, trygghet och tillit som ledord. Var vi än befinner oss i processen 
så är miljön i gruppen så att vi får utrymme att se oss själva och det 
vi behöver. Det är i en grupp med 
trygga fasta principer och med 
en tillåtande andlig atmosfär 
som vi kan se våra trauma-
bindningar. Där uppenbarar 
sig de tillstånd vi befinner 
oss i idag, vilka rädslor vi 
har för att sedan lösa 
problemet där det 
uppstått.

Här får du i fem dagar ägna 
dig åt det som kanske behöver 
prioriteras  högst i ditt liv just nu; 
dig själv.
Möt barnet och befria dig från 
skammen. Bli den omvårdnas- 
förälder till ditt inre barn 
som du saknade som 
barn. 



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 tema-
tiskt behandlingsförfarande där klienten genom grupp-
terapeutiska 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 huvud-
sakliga 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 själva.





Hur ser dagarna ut?
Ungefärligt schema för de fem dagarna:

Dag 1
• kl.9-10 – Mediation
• kl. 10-12 – Gruppterapi
• kl. 12-14 – Lunch
• kl. 14-17 – Gruppterapi
• kl. 18.00 – Middag
• kl. 20.00 – Kvällsdelning - bara gruppen, utan terapeut

Dag 2
• kl. 8-9 – Yoga (valfritt)
• kl. 9-12 – Gruppterapi
• kl. 12-14 – Lunch
• kl. 14-17 – Gruppterapi
• kl. 18.00 – Middag
• kl. 20.00 – Kvällsdelning - bara gruppen, utan terapeut

Dag 3
• kl. 8-9 – Mediation (valfritt)
• kl. 9-12 – Gruppterapi
• kl. 12.00 – Lunch
• Efter lunch – valfri aktivitet / tid för reflektion

Dag 4
• kl. 8-9 – Yoga (valfritt)
• kl. 9-12 – Gruppterapi
• kl. 12-14 – Lunch
• kl. 14-17 – Gruppterapi
• kl. 18.00 – Middag
• kl. 20.00 – Kvällsdelning - bara gruppen, utan terapeut

Dag 5
• kl. 8-9 – Mediation (valfritt)
• kl. 9-12 – Gruppterapi
• kl. 12 – Lunch och avslut



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 möj-
lighet till rekreation och reflektion i omkringliggande miljöer.  Be-
handlingsplatser för Vuxet barn-veckan skiljer sig åt, i vår kalen-
der på www.mals.se/events hittar du information om när och  var 
veckorna genomförs.

Priser
Priserna för denna vecka varierar beroende vilken plats som 
veckan genomförs på. I prislistan på www.mals.se/prislista hittar 
du en prisöversikt.

Betalning och bokning sker  genom vår webbutik eller genom 
eventet i kalendern. 

I priset ingår teraputledda samtal under dagarna samt boende, 
frukost, lunch samt middag alla dagar förutom på fredagen. 

Vi erbjuder möjlighet till betalning genom Klarna. Genom Klarna 
kan du lägga upp det så att du betalar i din takt - upp till 36 
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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!


