
MOTUSMETODEN
SYSTEMTRAUMATERAPI



Vi betraktar människan som en andlig varelse. Människans problem uppstår 
då hon inte kan betrakta sig själv och det som sker i henne. Andlighet - 
skapandet av ett inre andrum som möjliggör betraktelse - blir med detta både 
vägen till helande och målet. 

Motusmetoden - Systemtraumaterapi är Motus Animis behandlingsmetod. Metoden är ett 
resultat av närmre 20 års erfarenhet av behandling av systemtrauma. Fundamentet i Motusmetoden 
är systemtraumatologin och medvetliggörande av medberoendet och sjukdomsförloppet. Motus-
metoden bygger på systemtraumatologin, som i sin tur grundar sig i främst evolutionspsyokologi 
med anknytningsteorin som huvudsaklig plattform. Metoden sätter samman flera evidensbaserade 
komponenter till en helhet, bland annat gestaltterapi, anknytningsteori, mentaliseringsprinciperna, 
konsilidering, Somatic Experiencing samt principerna för andligt varande.

Klienten är hela tiden i centrum
Den traditionella sjukvården har varken resurser eller kunskap att arbeta med helheten, istället sker 
terapi och behandling inom sjukvården utifrån symptombilden. I Systemtraumaterapin är helheten 
det viktiga, och det är klientens behov och progression som hela tiden styr processen. Metoden byg-
ger på element som syftar till att uppfatta klienten och var denne är, för att utifrån det ge klienten det 
som behövs för att komma vidare. 



Sex behandlingsteman 
Metoden utgår från ett tematiskt behandlingsförfarande där klienten genom gruppterapeutiska ele-
ment 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 uppnås genom att skapa en miljö där alla deltagarna i 
gruppen är jämställda och genom det synliggöra maktlösheten hos en klient. 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.

Traumahelande
Det vi behöver för att hela är att möta traumat och bekräfta vad som hände oss. I detta medvetliggör 
vi oss om hur det faktiskt är för oss. Traumahelande innebär att ledas av våra trauman, inte att styras 
av konsekvensen av dem. Att styras av konsekvenserna av våra trauman innebär att vi bekräftar dem. 
För att få perspektiv så vägleder vi klienten att betrakta det lilla barnet som var utan skuld och del i 
vad som drabbat denne. Genom detta ges klienten möjlighet till objektivitet och kan möjliggöra för 
att få den empati och kärlek som behövs för att genom den kärleken kunna se oss som själsliga och 
andliga varelser. De sår som barnet i oss bär är de som idag hindrar oss från att vara närvarande och 
tillgängliga för utveckling. De skador som idag fortfarande är sår är de vi skyddar, förnekar och gör 
att vi tror oss behöva hävda oss för att få finnas till. Det är här som vi bygger murar omkring oss. Vi 
kommer inte ut och inget (ingen) kommer in.

Syftet med vår behandling är att klienterna ska ges förutsättningar att medvetliggöra sig om sina 
omedvetna beteenden och att kunna betrakta hur det gränssätter dennes varande, för att i förläng-
ningen kunna ta ansvar över sig själv och sitt liv. Att inte vara offer för omständigheter. Genom att 
steg för steg öka tryggheten till gruppen och sammanhanget, och öka förmågan till att vila i närvaro, 
så minskas kortisolutsöndringen då kroppen lär sig att den inte behöver reagera eller agera. Till slut 
kommer klienten komma i kontakt med de grundläggande behoven igen. Och den stunden som 
klienten får kontakt med sina grundläggande behov så sker det som vi kallar en frigörelse - klienten 
behöver inte längre vara rädd och hänfalla till strategier och skydd för att åstadkomma det efterläng-
tade dopaminet och serotoninet. 

Vi behandlar utifrån det lilla barnet i oss
I behandlingen utgår vi från barnet som blivit avbrutet. Under barndomen uppstår behov och vi 
avbryts i att tillgodose dem. Avbrottet sker genom att barnet inte blir mött, det blir avvisat och 
orespekterat. Detta avbrott lever kvar i oss och vi blir oförmögna att som vuxna både att få kontakt 
med behovet och tillgodose det. Det är dessa känslor som på olika sätt lever kvar i oss; rädslan för att 
bli avvisad och rädslan för att bli orespekterad. I behandlingen skapas förutsättningar för att komma 
i kontakt med rädslan och hur den ger sig uttryck.
Eftersom vi är oförmögna att möta oss själva - på grund av bland annat de stressreaktioner som 
uppstår då vi går till platser som smärtar i oss - så använder vi barnet som ett sätt att kringå stressre-
aktionen. Genom att visualisera barnet så lockas empati och kärlek fram i klienten - och med det ges 
klienten en kärleksfull grund i utforskandet av sig själv.
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Vi frammanar reaktioner
I behandlingen använder vi oss av olika medel för att frammana reaktioner hos klienter för att ska-
pa kontakt med det omedvetna. Exempel är delning och spegling - där någon i gruppen delar det 
som sker i denne och de andra speglar genom att berätta det som händer i dem när man lyssnar till 
delningen. Ett annat medel är betraktelsestöd - teoretiska hjälpmedel där terapeuten beskriver en 
betraktelsegrund och klienterna ges möjlighet att betrakta sig själv på ett nytt sätt. Ett annat medel 
är gestaltterapeutiska övningar där terapeuten med hjälp av klienten och gruppen gestaltar en del av 
klientens varande och genom det synliggör det som behövs, och somatisk traumabeabetning där te-
rapeuten med hjälp av bland annat konfrontationer kan få tag i lagrade känslominnen. I behandling-
en är gruppens som helhet och terapeutens inkännande av gruppen och individerna väldigt central 
- genom att känna var guppen är så kan terpaeuten göra det som behövs för att ta gruppen framåt. 
Beröring kan vara en del av behandlingen då terapeuten bedömer att det behövs - genom beröring 
frammanas utsöndring av signalsubstanser som kan främja klienten antingen genom att det orsakar 
en stressreaktion i någon riktning eller genom att det lugnar. 

Första delen i behandlingen - Öppningen
Första delen i behandlingen syftar till att skapa miljö för klienten som upplevs trygg och presta-
tionsfri. Genom att skapa lugn och stillhet runt klienten kommer denne att ges förutsättningar att 
uppfatta det som sker i en själv, bli medveten om det som sker och begränsar en i livet. Trygghet i 
grupp är något som växer fram, för vissa går det snabbare och för andra krävs det flera träffar innan 
lugnet infinner sig. I medvetliggörandet av en själv är andlighet vägen till frigörelse. Andlighet i vår 
behandling innebär att möjliggöra det andrum i en själv som behövs för att kunna betrakta sig själv 
i sammanhanget, att skapa ett intre utrymme mellan en själv och det som sker runtomkring. I be-
handlingen hjälper vi klienten att skapa förutsättningar att vila i andlighet. Genom andligheten kan 
klienten vara kvar i det som sker utan att behöva fly därifrån. Genom andrummet kan klienten be-
trakta det som sker och genom det minska stressreaktionen. När stressreaktionen lagt sig, då vi inte 
längre är rädda för det som sker, så kan vi närma oss det och därigenom återskapa kontakten med 
det grundläggande behov som strategierna och skydden funnits tills för att skydda. 

En annan del i första delen av behandlingen är att klienten får en känsla för att uppfatta när det sker 
något, hur en inre gräns känns och klienten ges ett språk för att tala om det som sker i denne. Denna 
upplevelsesfär och detta språk kommer vara viktiga beståndsdelar för fortsatt process.

Vad är det då som sker? 
Trots att vi sitter i den trygga och lugna gruppen så kommer skydden och strategierna att gripa tag i 
klienten. Det som sker i klienten med hjälp av delningar, övningar och betraktelsestöd, är reaktioner 
och mekanismer som både är medvetna och undermedvetna. I tryggheten i gruppen får klienten 
förutsättningar att närma sig, att stå kvar i det som sker och betrakta. Genom att klienten ges trygg-
heten så kommer kroppen sakta med säkert sänka kortisolproduktionen och klienten kommer allt 
mer kunna vila i det sker.

Viktigt att klienten är den som ansvarar för processen
Det är viktigt att klienten är den som ansvarar för sin egen process. Det vi gör i behandlingen är att 
skapa förutsättningar för klienten att närma sig det som behövs betraktas och medvetliggöras. Vi ger 
inga lösningar eller enkla genvägar, istället hjälper vi klienten att kunna göra det arbete som behövs 
för kunna nå fram till det som behövs.
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