
Välkommen till

Motus Utvecklingspogram



Du är anmäld till en gruppterapeutisk form som skiljer sig mot mycket annan 
terapi. Systemtraumaterapi syftar till att du ska hitta din väg till att skapa 
närvaro. I närvaro, där vi kan  vara i nuet, släpper vi föreställningarna om oss 
själva och skapar förutsättningar för frigörelse från det system som styr oss. 
I terapin närmar vi oss kärnan och gör oss tillgängliga för oss själva, och du 
kan släppa din identitet och istället vara i det som händer i dig villkorslöst och 
prestationsbefriat.

All terapi i klinikens regi syftar till att skapa förutsättningar för dig att närma dig 
dina inre trauman. Detta då det är genom traumabearbetning som vi medvetliggör 
oss om oss själva. Vi tillgängliggör vårt inre både genom egen process och genom 
spegling av andras processer. 

Det gruppterapeutiska formatet möjliggör för dig att komma i kontakt med delar av 
dig själv som är skambelagda och begränsande för det egna varandet. Ofta kommer 
klienter till oss med ett upplevt behov och under behandlingen så kommer klienten i 
kontakt med flera tangerande beteenden och trauman som denne inte själv uppfattat 
innan behandlingen startade. 

Det är av stor relevans att du är införstådd med det gruppterapeutiska formatet 
och att det som händer inom gruppterapin inte är reellt. Det som kommer upp är 
fragment av känslor, tankar och upplevelser som är skapade inom dig och de andra 
deltagarna. Det gruppterapeutiska formatet kan upplevas både smärtsamt och upp-
rivande då det skapas förutsättningar att ledas in i tillstånd, och stanna kvar i till-
stånd, som kan upplevas som väldigt traumatiska. Just detta är en förutsättning för 
att kunna föra processen framåt

.

Välkommen till 
Motus Utvecklingsprogram

Detta informationsblad ska ge dig en inblick i det som 
väntar för att du ska kunna komma till oss med lite 
mer förståelse för det du har framför dig. 



Hur går dagarna till?
Första dagen börjar klockan nio. De som vill kan komma redan natten innan. Kom 
gärna en stund innan så att du inte behöver börja dagen stressad. Då har du också 
möjlighet att säga hej till övriga deltagare innan vi startar. 

Första dagen enas gruppen. Denna dag görs det som behövs för att gruppen ska 
kunna hitta tilliten till processen och känna en klar och trygg gemenskap. Deltagarna 
ska efter första dagen ha uppnått tillgänglighet och närvaro. De kommande dagarna 
så jobbar vi tillsammans i det vi har skapat. Detta ska resultera i en förlåtande och 
accepterande gruppmiljö där klienten ges förutsättningar att närma sig sitt eget jag i 
ett icke dömande och jämställt sammanhang

Vi jobbar gestaltterapeutiskt utifrån Motusmetoden 
med bl.a systemteori (hur ens familjesystem sett 
ut), anknytningsteori (hur anknytningen 
till föräldrar och sig själv sett ut), med 
familjekonstellationsövningar och med 
rekonsilidering (ta fram och stärka 
bortträngda minnen). Vi använder 
även somatisk traumabehandling,
 där kroppen minns och ger 
utryck för de trauman som 
minnet blockerar. 



Gestaltterapi innebär att ta fram och tydliggöra tillstånd som bor i oss. Våra skad-
or gestaltar sig i realtid utan att vi själva riktigt kan uppfatta 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.

Ett av de grundläggande verktygen under behandlingen är spegling - där en kli-
ent delar med sig av något som denne lyckats se och känna i sig själv under sam-
talet, och som den bär med sig. När denna delar så landar det i övriga klienter på 
ett sätt som gör att tidigare trauman kan flyta upp och känns som reaktioner och 
känslor. När det dras upp kan dessa fångas och mötas och därefter bearbetas. . 

På kvällarna träffas gruppen utan terapeut. Då är det en delningsrunda. Någon 
tar ordet, sedan går man en och en tills hela gruppen har delat. Därefter är det 
ledigt för kvällen. 



Gruppen 

Grupp-principer 
• Du tar ordet genom att säga ditt namn, därefter är ordet ditt till dess att du säger 

tack. När ordet är ditt så får ingen avbryta – då är det din stund.  

• Att använda det som händer i dig relativt övriga deltagare är bra och behövligt. 
Fånga känslan som uppstår då du möter de andra. 

• Vi avbryter inte och vi kommenterar inte.  

• Det var och en delar får stå för den.  

• Dela i jag-form och dela utifrån upplevelse.  

• Försök nå den innersta känslan och uttryck den kontra att uttrycka vad tanken 
blir utifrån en känsla.

• 

Terapeutens roll
Terapeutens roll är att vara ett process-stöd till deltagarna. Detta innebär att tera-
peuten kommer att ge den vägledning och det stöd som behövs för att gruppen ska ta 
sig framåt i processen, både individuellt och som grupp. Vid behov kommer terapeu-
ten kliva ur rollen som terapeut och dela utifrån sig själv, om terapeuten upplever att 
det är det som gruppen behöver. Därefter går denne tillbaka till rollen som terapeut. 

 Vissa tillfällen så är det två terapeuter med. I dessa fall så 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.

Tystnadsplikt i gruppen
Det som händer i gruppen måste få stanna i gruppen. Terapeuterna har tystnads-
plikt och även du som deltagare måste få känna dig trygg med att det som händer i 
gruppen stannar där. Prata gärna om det som händer i din process med närstående, 
men utelämna aldrig namn eller andra detaljer om gruppdeltagarna.



Hur förbereder jag mig?
Kom till dagarna med öppet hjärta och sinne. Det är bra att inför dagarna funde-
ra på hur du ska gå vidare efteråt. Inom Medberoendekliniken har vi några olika 
sätt att gå vidare med din behandling, dessa sammanfattas här nedanför. 

Om du önskar ha hjälp med att sätta samman en övergripande behandlingsplan 
så är du varmt välkommen att höra av  dig.

Motus Utvecklingsprogram är en process i tre steg för dig som vill utforska 
mer av dig själv och ge dig själv mer tillgång till livet. I processerna arbetar vi 
med kärnan i det som sker. Programmet bygger på tre process-steg där kärnan är 
grupp-process utifrån metodens grundprinciper.

Steg 1 – Öppningen: 3 dagars grupp-process 

Steg 2 – Medvetliggörandet: 4 dagar grupp-process

Steg 3 – Rörlighetsskapandet: 6 dagars grupp-process

Dessa tre steg kan göras i egen takt, men vår rekommendation är att eftersträ-
va max sex månader för steg 1-3. Är du i programmet så har du även tillgång till 
Gruppterapi Online en gång i månaden och vår rekommendation är att medverka 
på minst ett Gruppterapi Online mellan stegen.



Gruppterapi Online kan du delta i efter steg 1. Detta genomförs en gång i mån-
aden och är en två timmar lång onlinesession med grupp.

Gruppterapi Vuxet barn genomförs några gånger om året och är en fem dagar 
lång process med samma metodik som intensivdagarna med syfte att skapa förut-
sättningar att kunna närma sig sitt inre barn. Under dessa dagar ges mer möjlig-
het till reflektion.

pre-Behandling är en helt digital behandlingsform bestående av sju behand-
lingsdelar, behandlingsfilmer och reflektionsfrågor. Detta är ett bra alternativ för 
dig som vill komma framåt i processen och vill anpassa det helt efter eget tempo. 
I pre-Primärbehandlingen får du tillgång till allt material som används under 
intensivdagarnas behandlingsteman.

12-veckorsprogrammet är en behandling där du med utgångspunkt i pre-Be-
handlingen träffar en grupp online varannnan vecka, totalt sju gånger.

Certifierad Systemtraumatolog är en två år lång utbildning för att utveckla 
dig i rollen som hjälpare, för eget bruk eller professionellt. Under utbildningen är 
din egen process plattform för lärandet.



Vad kan jag vänta mig?
Att genomgå en förändringsprocess innebär känslor i gungning, förändring 
i stort och litet och ibland även svårigheter att hänga med i de känslotillstånd 
som kan uppstå. Här sammanfattas några tankar som kan hjälpa dig att  han-
tera det du är i och det du kan komma att möta.

• Du kan börja se och möta saker på nya sätt 
Under behandlingen genomgår du en förändring i dig själv som periodsvis kan 
vara uppslitande och omtumlande. Motarbeta inte processen, försök istället att 
möta den.   

• Betrakta förändringen som något bra 
De förändringar som sker i dig är en del av en frigörelseprocess. Det kan vara 
saker som du tidigare tagit för självklart som inte längre upplevs självklart. Gör 
försök att möta förändringen. Betrakta förändringen som en del av något nytt och 
som långsiktigt kommer bli bättre.

• Var medveten om att förändringsarbete tar tid 
Det tar tid att förändra. Det tar också tid innan förändringen är klar och vägen dit 
kan ta många omvägar. 



• Läs på och ta del av andras processer 
Lyssna på poddar och läs om andras förändringsprocesser. Det kan göra att du 
känner dig mindre ensam. Var gärna med i något eller några tillfällen med grupp-
terapi, där får du möjlighet att vara med i andras processer och även dela med dig 
av din egen.

• Traumabearbetning är omtumlande 
Ha i åtanke att traumabearbetning är varken lätt eller smärtfritt. Möt det som 
händer i dig när och där det händer och samtala gärna med vänner eller närståen-
de om det känns bra. 

I anslutning till att du får denna vägledning får du även en information för  
närstående - denna använder du så som du känner att du behöver använda den.



EN 
DEL 
AV

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!


