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Kan egentligen inte riktigt hitta samlade ord för vad jag 
kände och upplevde under helgen. Det var både stumt och 
jobbigt, samtidigt själsligt skört och vackert. Både terapeu-
ternas framtoning och kompetens, dynamiken och lugnet 
i de olika momenten, de andra deltagarnas generösa del-
ningar och speglingar  - allt skapade tillsammans en total 
närvaro, tillitsfull stämning men ändå ett omväxlande tem-
po. Allt gjorde att jag fick en klarare syn på mig själv, mina 
ambivalenta känslor, mitt autopilotiska beteende, mina re-
flektioner och tankar… på ett delvis oväntat sätt. Fortsätt-
ningen på denna processen kommer att hjälpa mig att leva 
mer sant mot mig själv, hjälpa mig att leva mer på riktigt, 
hjälpa mig att leva istället för att överleva.
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Inledande ord
Välkommen till denna informationsbroschyr om Motusmetoden och systemtraumateori . Denna informa-
tion beskriver vårt betraktelsesätt på människan, vad vi upplever vara människans problem, hur en skada 
uppstår och vilka effekter det skapar. Vi beskriver här även hur den behandling som vi bedriver, där vi 
arbetar direkt med kärnan, skapar ett livslångt lärande och läkande som tar individen till en mer välmående 
plats i sig själv.

Sammanfattat grundar sig vårt betraktelsesätt i att all psykisk ohälsa grundar sig i en oför-
måga att möta sina existensiella behov. Utifrån detta skapas problem i både det mentala och det fy-
siologiska. Vi betraktar de existensiella behoven som jämställda med de fysiska behoven. Samhället är utformat för 
att tillgodose våra fysiska behov, däremot finns en generell okunskap hos samhället i stort och hos föräldrar, 
psykiatri och skola specifikt att ta hand om vårt behov av existensiellt utforskande. Existensialism är något 
som många förknippar med religion vilket i sig grundar sig i en okunskap om vad det är och kanske även 
ett försök att skjuta ifrån sig det som upplevs svårt och jobbigt. För det är just det som det är. Det är mycket 
enklare att ge barnet mat när det är hungrigt än att se till att barnet får utrymme att utforska det som man 
kan och vill vara. 

Den traditionella sjukvården och psykiatrin arbetar främst med behandling av symptomen, 
de behandlar inte kärnan till problemet. Det finns generellt varken resurser eller kunskap att stimulera 
hjärnans nybildande av nervsynapser på ett sätt som främjar människan förmåga att åter komma i kontakt 
med sina grundläggande behov. Inom sjukvården bedöms psykisk ohälsa utifrån en kemisk obalans och 
det är utifrån det som behandling sätts in. Det gör att offentligt sjukvård istället för att främja förändring är 
utelämnade till att behandla människan utifrån det tillstånd denne är i och, enligt vårt synsätt, lindra konse-
kvenserna av frånvaron av förmågan till existensiellt varande istället för att förändra. Detta genom medicin 
och i värsta tall terapi som befäster och förstärker det som patienten är fast i. På så sätt kan patienten må 
bättre för en stund, eller så länge denne tar medicin, men inte långsiktigt.

Vårt synsätt och behandlingsmetod utgår från människan som en existensiell varelse, vars 
existensiella behov inte kunnat mötas. Detta medför ett liv där ens livssyfte har satts utifrån andras behov 
och begränsningar, och där ens existensiella jag inte givits möjlighet att utforskas. Vi ser på människan uti-
från helheten, där alla delar ska få och ges den plats och det utrymme som behövs. Den kemiska obalansen 
respekteras och omhändertas, dock betraktar vi den som en konsekvens, inte grundproblemet. Vi beskriver 
vår behandling som personlighetsutvecklande - eftersom många av de egenskaper vi har egentligen är skydd 
och strategier för att skydda oss mot det vi är rädda för. När vi kan betrakta att det är just det, och att det 
kan förändras genom att skapa tillit till en själv, så kommer det att kunna förändras och ett nyskapande av 
en själv kan inledas.



Vi vill nå ut med information om vår metod och betraktelsesätt. Vi har haft runt 1500 klien-
ter under de 15 år som vi har behandlat utifrån metodens grundprinciper och har sett hur hopp om liv 
och livskraft skapas i en människa som för första gången får se sig själv bakom alla strategier och skydd. 
Metoden och kunskapen är värdefull för alla som möter människor - och är så klart tillämpbart inom 
alla yrkesgrupper där man möter människor - men vi tänker främst på psykiatrin, företagshälsovård, 
HR, socialtjänst, skola och övrig sjukvård.

Vi har en utbildning till systemtrauma-terapeut och har en anpassad upplaga för dig som är 
yrkesverksam inom området. Utbildningen utgår från den egna processen och är behandlingsinrik-
tad, men under utbildningstiden kommer förmågorna kunna tillämpas även i relationer till andra. I 
och med att utbildningen, och även metoden, är relativt ny så finns ingen forskning kring metoden 
specifikt, att forska runt en metod är något som kräver mycket pengar, och en del arbete för att få till 
ett forskningsprojekt. Däremot använder vi oss av vetenskapligt utforskade metoder som en del av vår 
metod, där det behövs och ger resultat i den riktningen som vi ser att problemet lutar åt. Den metod 
vi hämtar mest ifrån är MBT (Mentalization based treatment) men vi använder även KBT (att sänka 
stressreaktionen inför fenomen, objekt och företeelser) och andra delar i psykoterapi (användande av 
projiceringar som en del av behandlingen) under behandling och utbildning. Utgångspunkten i hela 
utbildningen är anknytningsteorins olika delar, där vi knyter behandlingens framskridande till barnets 
kognitiva utveckling och anknytningsmönster under de första levnadsåren. Det är det som gör vårt 
arbetssätt annorlunda mot många andra - vi sammanför existentialism och vetenskap. 

Efter att ha läst denna broschyr så hoppas vi att du har fått en inblick i hur vi arbetar, och om du är in-
tresserad av mer information och/eller vill ha ett samtal runt hur detta skulle kunna användas inom er 
verksamhet, så är du varmt välkommen att höra av dig.

Varma hälsningar
Thomas Ahnér och Camilla Palmér 

info@mals.se - 010/5163815



Vår syn på det 
mänskliga varandet

Så här uppstår skadan 
ur ett existensiellt

 perspektiv

Så här uppstår    
skadan ur ett 

kemiskt 
perspektiv

Konsekvenserna 
av skadan

Motusmetoden - 
så här läker vi 

skadan

Tillfrisknandet

Inledande ord 
från oss

Forskning 
som vi 
använder



Så här ser vi på det mänskliga varandet
Vi betraktar människan som en existensiell varelse. Människans problem uppstår 
då jag inte förmår betrakta mig själv och det som sker i mig. Således blir möjliggö-
randet av att kunna betrakta sig själv både vägen till läkning och målet.

Existentialism kan i korta ordalag beskrivas som utforskandet av den man är och det 
som skapar liv i en själv, ens egna inre drivkrafter och vad det egna livssyftet är. Varje enskild 
människa är skapad ur ett system och föds in i ett system. De biologiska förutsättningar vi har vid 
födseln kommer att forma den vi kommer att bli från första stund. Redan när vi föds så är grun-
den i våra livsramar satta, och under uppväxten, i familjen, så skapas roller, ansvar och förvänt-
ningar runt det lilla barnet. Allt det som finns runt oss, och hur det blir för oss, minskar utrym-
met för det existensiella utforskandet. 

Det som sker i alla människor är att det existensiella utforskandet i barn-år avbryts. 
Som barn ges vi inte de förutsättningar som behövs för att möjliggöra betraktelse av oss själva, 
vilket gör att vi blir tvungna att hänfalla åt att styras och ledas av det som sker i oss - känslor, tan-
kar och omedvetna/medvetna beteendemönster. Detta i kombination med att barnets kognitiva 
förmåga att betrakta sig själv som en egen individ och att kunna uppfatta andras perspektiv inte 
börjar utvecklas först runt 5-6 år, gör att barnet inte har någon annan referensram att förhålla sig 
till än det system som barnet lever i. Systemet är det normala och bedöms av barnet vara avgöran-
de för överlevnad. Det är egentligen helt oberoende hur bra föräldrar eller familj som barnet har, 
den får ändå en roll, eller en funktion, som inte utgår från barnets behov. Desto starkare krafterna 
i familjesystemet är, desto mindre utrymme kommer att finnas för att möta de existensiella be-
hoven. Vi söker hela tiden i vårt varande, och desto fler svar vi får från någon annanstans än i oss 
själva, desto mer kommer vårt existensiella varande att inskränkas. 

Ett utforskande av sitt existensiella jag förutsätter att rummet finns där man ges möjlig-
het att se sig själv och att se sig själv genom andra. Detta för att kunna betrakta hur det som sker 
utanför en själv skapar saker i en själv - och att det inte är samma sak. Att ens inre liv och det som 
sker runt en är två olika dimensioner av verkligheten - som inte har med varandra att göra. 

Vi pratar om att möjliggöra de tre dimensionerna tid, rum och rörelse för att kunna 
närma sig sina existensiella behov.  Tid innebär att ge sig tid att kunna se sig själv. Utan tid så är vi 
fast i det som sker. Rum innebär möjliggörandet av ett rum i sig själv där man ges förutsättningar 
att kunna betrakta det som sker i en. Och rörelse innebär att vi behöver ge oss möjlighet att skapa 
rörelse i det som sitter fast för att hela tiden kunna möta livet och det som sker i detta.

Förmår vi inte bejaka och vårda vårt existensiella varande så kommer vi behöva att 
gå till stratgier och skydd; beteenden och reaktionsmönster som ger oss en sinnesförändring; 
dömande, värderande, missbruk, orubbliga åsikter, ilska, missnöje. Allt detta är strategier som tar 
oss bort från oss själva och in i företeelser som ger mig något utan att jag själv är inblandad.



Skadan - ur ett existensiellt perspektiv
Vi betraktar våra existensiella behov som jämställda med de fysiska behoven. De 
existensiella behoven finns med oss under hela livet, men synen på oss själva som existensiella 
varelser formas de första tio åren. Det är under de första tio åren som vi har möjlighet att utveckla 
vår förmåga att ta hand om vår egen existensialism. Därefter ”städas nersynapserna bort” som ett 
led i hjärnans plasticitet. Därefter är skadan en del av oss. Och det är så vi betraktar avbrottet i 
vår utveckling; som en skada, ett trauma. En skada som lever kvar i oss och som formar vår syn 
på oss själva och hur vi betraktar världen. Utifrån våra trauman formas system där vi förhåller 
oss till det som finns runt oss, vi värderar och dömer det som är runt oss för att vi uplever att vi 
behöver det, och försöker hitta sätt att skapa en plats i världen. Systemet lever kvar i oss och gör 
att vi är fast i beteenden, förhållningssätt, rädslor, självförakt och skam. Och vi kommer vara fast 
tills dess att vi får stöd i att kunna betrakta oss själva. 

Då vårt existensiella utforskande avbryts så kommer vi allt längre ifrån oss själva 
och hänfaller istället till att vårt livssyfte förklaras med de roller och ansvar som systemet vi växt 
upp i gav oss. De existensiella behoven är sårbara och sköra, vilket gör att ett avbrott i försöket att 
möta dessa slår hårt mot det lilla barnet. Vi ger då upp våra inre krafter och viljor till förmån för 
systemet, för att skydda oss själva.

 Vi beskriver detta som att ett systemtrauma har uppstått. Systemtrauma kan ses som 
existensiella sår, en skada i oss som behöver läkas. Traumabegreppet används för att betona att 
det är en skada som skett, och fortfarande sker. När barnet senare i livet kommer försöka närma 
sig det behov som en gång skadades så kommer de göra ont; såret värker, och vi kommer känna 
skam, skuld och självförakt. När vi pratar om systemtrauma så är det inte händelser eller något 
som skett - traumat är hur det blev för oss och hur det lever kvar i oss. En händelse drabbar olika 
människor på olika sätt eftersom vi har olika sätt att uppfatta det som sker beroende på vad vi 
bär med oss. Utifrån de trauman som får en plats i oss skapas ett system, som är unikt för mig. 
Ett system med känslor, reaktioner, förhållningssätt och beteenden. Det är detta som vi beskriver 
som att människan är systemisk; allt som lever i oss på olika sätt bidrar till det system vi skapar. 

När vi möter livet kommer det livssyfte som skapades i oss utifrån familjesystemet 
vara det som ramsätter vårt varande. I utvecklingen av den vi är så prövas och testas vägar 
- och när vi möts med dömande och värderande från de runt oss så lär vi oss att vissa behovsytt-
ringar ska vi inte ha. I oss kommer vi att uppfatta detta som skam och skuld, självförakt och räds-
la. All skam och skuld vi styrs och begränsas av som vuxna är komna av att vuxna runt oss inte 
kunde möta oss som barn, utan istället värderade och dömde det som skedde - utifrån den skam 
som de bar med sig. Således är all skam som vi bär med oss komna ur andras skam, och så fort-
sätter det. Detta beskriver vi som ett existensiellt gränsupplösande. Gränserna för barnets existens 
flyter samman med föräldrarnas.

 



Skadan - ur ett kemiskt perspektiv
Vi betraktar våra existensiella behov likvärdiga med fysiologiska behov. När behov 
uppstår och vi inte får våra behov mötta skapas reaktioner i kroppen - kemiska processer. När vi 
inte förmår möta våra behov skapas kemisk obalans som det är lätt att helt bli styrd av om man 
inte kan uppfatta vad som sker. Sammanfattat så beskrivs här att vi inte kan få kontakt med våra 
grundläggande existensiella behov på grund av att vi inte förmått möta våra existensiella behov 
som barn och nervsynapserna för detta har helt enkelt städats bort eller så är behovet förknippat 
med så hög kortisolproduktion (fara för liv) att kroppen räds att låta oss få kontakt med behovet. 
Och otillgodosedda behov medför stressreaktioner som medför att vi ges sämre förutsättningar 
att nå oss själva då vi är upptagna av ”överlevnad” och som vi gör vad vi kan för att hantera, med 
strategier och skydd.

Hela systemet (endokrina systemet) som utsöndrar hormoner påverkas av en oförmåga att möta 
sig själv, dock lägger vi i denna text lite större fokus på två delar:

• dels på stress-systemet (HPA-axeln) då det är det som aktiveras då kroppen känner sig rädd 
och hotad, och som aktiveras för att få våra behov mötta. När vi inte har utvecklat förmågan 
att betrakta det som sker framför oss utan värderande och dömande så känner vi att vi blir 
rädda och behöver reagera ocha agera. Det gör att vi kommer ha en högre och mer frekvent 
stressnivå i kroppen än vi mår bra av. Vi ogillar rädsla och är i många fall rädda för att bli räd-
da. Det är en av de stora delarna initialt i helandet - att milda rädslan för rädslan. 

• och dels på de hormoner och signalsubstanser som vår fysiologi är inställd på att eftersträva. 
När vi gör det vi behöver så utsöndras signalsubstanser som gör att vi mår bra. Kan vi inte se 
till att få de signalsubstanserna med hjälp av att vi tar hand om våra behov så hittar vi andra 
sätt, utanför oss själva och utnyttjar vår omgvning, för att om än tillfälligt må bra.

Hjärnans plasticitet 

Inlärning sker bland annat genom att nervceller knyter nya kontakter. Därför är 
nervcellerna i sig centrala för hur vi lagrar ny kunskap. Detta samspel som sker i nervcellerna, där 
hjärnan formas efter de krav som ställs på den, är det som avses då man talar om hjärnas plastici-
tet. Hjärnan utvecklas från det det att vi föds. Hjärnans plasticitet handlar både om nybildning av 
nervceller, s.k. neurogenes, och bortstädning av andra. Det är som en trädgård som måste gödslas 
för att det ska växa men att en välskött trädgård även måste rensas från ogräs. Barn upp till 2 års 
ålder har en stark tillväxt av nervsynapser, kopplingar mellan nervceller. Därefter sker en snabb 
gallring fram till ungefär 10 års ålder då synapser och nervbanor som inte används rensas bort. 

Synapser som vi föds med men som inte används som barn ”städas helt enkelt bort”. Desto starka-
re krafterna är i det system man växte upp i, desto mindre utforskande av det egna jaget görs hos 
barnet. Det gör att förmågan att möta existensiella behov som vi inte blev mötta i som barn helt 
enkelt inte längre finns i oss, nerverna kopplar inte som behövligt då synapserna är ”bortstädade”.
En vuxen hjärna har lägre plasticitet, förmåga att etablera nya nervkretsar, än en barnhjärna, vil-
ket gör att vi har svårare att ”lära om” än barn. Dessutom börjar hjärnans nervvävnad minska vid 
30 års ålder. 

 



Synapser, kopplingarna mellan nervceller, minskar i storlek och antal och nervcellernas kommu-
nikation till varandra blir sämre. Blodkärlens förgrening i hjärnan ändras och detta påverkar till-
förseln av tillväxtfaktorer och näringsämnen. Hjärnan tappar även vikt och delar av den krymper 
ju äldre vi blir. Allt detta leder till att våra kognitiva förmågor försämras, liksom minnet och vår 
förmåga att lära oss nya saker Uttrycket att det svårt att lära en gammal hund att sitta har delvis 
en poäng, men det går, med rätt förutsättningar. 

Kortisol

Kortisol är ett hormon som tillsammans med noradrenalin och adrenlin utgör ett 
system som ska hjälpa oss att aktiveras på ett sätt som behövs i olika situationer. TIllsammans 
utgör de våra stressreaktioner. Kortisol produceras i binjurebarken efter signaler från hjärnan. 
Signalen kommer närmare bestämt från hypofysen, som är en liten körtel med storleken av en 
ärta, som blir kontrollerad av hypotalamus, en del av mellanhjärnan.Den tredelade kommuni-
kationskedjan, som reglerar produktionen av kortisol kallas HPA-axeln (*H = Hypotalamus, P = 
Pituitary glands (hypofysen) och A = Adrenal glands (binjurarna*))

Kortisol är en del av vår vardag, då kortisolproduktionen är det som gör att vi gör saker. Nivån är 
generellt som högts på morgonen, då vi vaknar, och sänks sedan mot kvällen när det är dags att 
sova. Kortisols roll i din kropp beror på situationen. När allt är lugnt är kortisol med och reglerar 
din ämnesomsättning, det vill säga nedbrytningen av protein, fett och glykos. Beroende vad man 
ställs inför så ökar kortisolen när du uppfattar att det förväntas något av dig.

Det finns också ett extra hormon i binjurarna som ska dämpa effekterna av de andra tre hormo-
nerna när de varit på för länge eller när faran är över. Det hormonet heter DHEA. DHEA orkar 
inte hålla emot för länge vid långvarig stress och det tröttar också ut oss. Detta hormon har en 
betydelse för behandlingen.

Signalsubstanser ger oss trygghet och tillfredställelse

Vårt nervsystem består av ett komplicerat nätverk, med små mellanrum mellan 
varje nervcell. Därför är vi fullständigt beroende av kroppens kemiska budbärare, signalsub-
stanserna, för att kunna fungera. Sättet att överföra information kan liknas vid flaskpost som 
hjälper cellerna att kommunicera, istället för att bara vara isolerade öar. 

De tre signalsubstanser som reglerar känslan av tillfredställelse och trygghet är dopamin, sera-
tonin och noradrenalin. Det finns flera hormoner och signalsubstanser som bidrar till känsla av 
tillfredställelse och trygghet, bland annat oxytocin (vilket även det är ett hormon som är centralt i 
vår behandling), men här nämner vi de mest centrala. 



När vi tillgodoser behov av olika slag så utsöndras dopamin, belöningshormonet.. När vi äter när 
vi är hungriga, när vi kramas när vi behöver närhet eller när vi helt enkelt ger oss det utrymme 
som vi behöver för att känna att vi finns. Då ett behov uppstår produceras kortisol för att möjlig-
göra att individen gör det som behövs för att tillgodose behovet.  Kortisolet frigör energi och ökar 
fokus. När behovet tillgodoses får vi ett tillslag av dopamin, och beroende på behovets karaktär 
även seratonin, noradrenalin och oxytocin, och då sänks även kortisolnivån. Vi vill ha dessa 
hormon, vår fysiologi är inställd på att eftersträva dessa hormoner, då dessa är förknippade med 
välbehag, glädje och trygghet. Då vi tillgodoser behov som är grundläggande för oss så utsöndras 
ämnen i kroppen som gör att vi känner tillfredställelse. 

Kortisol och behov
Ett behov uppstår då kroppen/hjärnan bedömer att individen behöver något, och 
här betraktar vi de existensiella behoven som jämställda, och i vissa fall till och med överordnade, 
de fysiska. Existensiella behov är de behov som ger oss ett existensberättigande; de som bekräftar 
oss själva, vem vi är i flocken/familjen, vem behöver jag vara för att mina föräldra ska ge mig den 
omvårdnad jag behöver etc. 

När behovet är tillgodosett utsöndras dopamin (belöningshormonet) och/eller seratonin, och 
kortisolnivån sänks. 

Om ett behov inte tillgodoses så kommer kroppens kortisolnivåer ligga kvar på en hög nivå och 
allt eftersom höjas ytterligare för att hjälpa kroppen att tillgodose behovet. Vi upplever detta som 
en oro i kroppen, en rastlöshet eller ångest. Här kommer vi vilja ta oss bort och letar vägar för 
att sänka kortisolet. Lyckas vi inte tillgodose det grundläggande behovet så kommer vi leta andra 
vägar för att få bort kortisolet genom att söka de efterlängtade signalsubstanserna på annat sätt; 
missbruk, lägga ansvar på andra, reagera med stark ilska, självömkan/offer-roll, Om vi avbryts att 
ens få utrycka ett behov så blir det i förlängningen ett begär istället. 

Vi ogillar starkt höga kortiosolhöjningar. Det är i oss förenat med livsfara. Således, upplever vi 
situationer som är förknippade med kortisolhöjning så kommer vi känna ett obehag inför liknan-
de situationer, och kan till och med bli helt blockerade i att få tillgång till känslan, minnet eller 
behovet.

Det som sker i barndomen är att situationer, händelser och företeelser uppstår där barnet då 
deras behov inte tillgodoses upplever oönskade stressreaktioner som gör att barnet letar alterna-
tiva vägar till tillfredställelse istället för att möta det grundläggande behovet. Det är detta som, vi 
kallar för att barnet blir avbrutet. Blir barnet avbrutet kommer barnet inte fortsätta utforskandet 
av dennes varande, utan istället vara rädd för den stressreaktion som kan bli en konsekvens av att 
barnet känner att den till exempel påverkar sin mammas mående, att den märker att beteendet 
påverkar familjens omsorgsförmåga eller att barnet upplever en risk att bli utesluten om den inte 
gör ett på visst sätt. 



Detta gör att vi som vuxna i många fall inte ens uppfattar vårt grundläggande behov, eftersom 
kropp och hjärna är så måna om att vi inte ska utsättas för den oönskade stressreaktionen. Istället 
kan vi gå direkt till de alternativa vägarna, vilka tillfälligt ger oss en upplevelse av tillfredsställelse. 
Problemet är att de grundläggande behoven förblir otillgodosedda vilket skapar en oro i krop-
pen. Och oron i sig skapar en oro för oron - en rädsla för stressen - vilket skapar en ond cykel av 
kortisolproduktion - och vi kommer behöva mer och starkare alternativa vägar för att nå tillfred-
ställelse.

Ett avbrott i att möta ett existensiella behov kan medföra att reaktionen då kontakt med behovet 
sker är att inget alls händer (nervsynapsen kopplar inte alls), kortisoltopp med stor rädsla och 
oro alternativt en adrenalinreaktion (ilska eller fly), ett begär efter att gå till den alternativa vägen 
direkt (missbruk, värderande, dömande) eller en kortisoldipp (apati, spela död). När vi lever med 
kemiska obalans i kroppen så kommer livet innebära att behöva reglera och hantera obalanserna 
hela tiden. Genom att agera i den kemiska obalansen kan vi skapa en känsla av tillfredställelse, 
men den är bara tillfällig och är inte kommen från det faktiska behovet.

Långvarigt högt kortisol

På lång sikt är höga nivåer av kortisol dock skadligt – både för ditt psyke och din kropp – efter-
som vi inte är skapade för att befinna oss i konstant stress.  Ur ett skadeperspektiv så är förhöjt 
kortisol över längre tid något som bryter ner och skadar kroppen på en rad olika sätt. Varför har 
vi förhöjt kortisol över längre tid? Några av orsakerna är:

• Vi har en störd HPA-axel som gör att vi reagerar med kortisolproduktion oftare och längre än 
vi behöver

• Vi kan inte tillgodose våra faktiska behov vilket gör att kortisolet kan regleras tillfälligt med 
medicin, utageranden och andra flyktvägar, men inte långsiktigt

Det finns omfattande forskning som pekar på att tiden i mammas mage har stor inverkan på vår 
HPA-axel vid födslen. Kortisolet spelar en stor funktion för fostret, genom mammans kortisol så 
främjas tillväxt av lungor, hjärta och hjärna. Men för högt kortisol hos mamman har visat sig kun-
na skada fostret både avseende missbildningar och funktionsnedsättningar (exempelvis förstorat 
hjärta) och rubba fostrets HPA-axel. Detta innebär att en mamma som har förhöjt kortisol under 
graviditeten (som mycket väl i sin tur kan bero på att hennes mamma hade störd HPA-axel) kan 
föda ett barn som redan vid födseln har ett underaktivt eller överaktivt stresshanteringssystem. 
En störd HPA-axel kan till exempel resultera i att du över- eller underproducerar kortisol. 



En av effekterna av kortisol är att det dämpar effekterna av exempelvis dopamin, seratonin och 
oxytocin. Detta gör att även om du är i en trygg miljö så kan du uppleva stress och oro. Det är 
detta som förklarar att individer som kommer från dysfunktionella familjeförhållanden inte kan 
vila i lugnet. Det är inget de själva bestämmer, deras kemiska system är sådant.

Så skadar förhöjt kortisol din hjärna

• Kortisol förstärker aktiviteten i din amygdala. Amygdalan är det lilla området i hjärnan 
som hanterar försvarsmeknaismer. En hyperaktiv amygdala gör dig kroniskt mer ängslig. 

•  Kortisol minskar aktiviteten i hippocampus. Hippocampus tar sig bland annat ann ditt 
korttidsminne, din inlärningsförmåga och stresskontroll.  

•  Kortisol krymper din prefrontala cortex. Prefrontala cortex medverkar till att ta beslut, 
sociala interaktioner och din koncentrationsförmåga. När den blir mindre, ändrar sig din 
viljestyrka och dina reaktionsmönster i sociala situationer, och du får potentiellt svårare att 
koncentrera dig. Det är därför den stressdrabbade kan ha enormt svårt med att utföra även 
små uppgifter och kan uppleva humörsvängningar.

Konsekvenser av skadan
Ett liv där ens livssyfte har satts utifrån andras behov och begränsningar, och där ens existensiella 
jag inte givits möjlighet att utforskas, innebär ett liv där man lever utifrån andra premisser än de 
egna behoven. Detta innebär för många att livet behöver ske genom andra, genom livsmönster 
där vi exempelvis lever för att tillgodse andras behov, där vi isolerar oss för att vi har svårt att vara 
runt andra då det blir för kravfyllt, att vi lever med ständiga mindrevärdeskomplex eller att vi 
hela tiden känner oss bättre än andra. Livs- och beteendemönster där andras relation till mig och 
min relation till andra, och där andras välmående och åsikter är avgörande för hur jag känner och 
mår. För att hantera vår oförmåga att nå oss själva utan att gå omvägen om andra så hittar vi sätt 
att skapa känsla av kontroll; till exempel dömande och värderande, försöka att ha kontroll över 
allt, skapa intensiva livsvanor som gör att jag inte behöver mig själv egentligen, att fastna i starka 
åsikter, missbruk, missnöje och lägga över ansvar på andra. 

Omötta behov medför en stress eller oroskänsla som vi får leva med. Vi hittar sätt att tillfälligt 
stilla oron, men den förvinner inte helt, den är bara mer eller mindre. 

Vi beskriver det tillstånd där vi har kontakt med vårt existensiella jag som stunden då jag är i när-
varo. Motsatsen till närvaro är att det inte finns något utrymme mellan det som sker i mig och det 
som sker runt mig - jag tror att det som sker i mig är verkligheten. I närvaro kan vi se oss själva 
och det som sker utan att behöva agera eller reagera. Att värdera och döma det som vi står inför 
är en viktigt beståndsdel i vårt icke-existensiella varande, det är det som gör att vi kan förhålla oss 
till det som sker. När vi är i närvaro, när vi i är i kontakt med oss själva, så har vi inte ett behov 
av värdera det som vi står framför, vi behöver inte döma, vi behöver inte reagera eller agera. Vi 
kan uppfatta det som sker i oss utan att tro att det som sker i oss är hela verkligheten. Vi kan vila i 
nuet. 



Jag upplevde er som varma, hjärtliga, tillmötesgåen-
de från första kontakten. Denna energi genomsyra-
de dagarna vilket gjorde att jag som deltagare kände 
mig sedd, hörd och trygg så att jag vågade utforska 
mig själv och mitt medberoende, grunden till det och 
ömsint hålla om mig själv. Saker, händelser, situatio-
ner jag hamnar i blir så mycket mer begripliga, jag 
ser klarare min del i dem. Och det är första steget till 
göra på annat sätt. Detta är en början, jag inser att det 
kan behövas fler tillfällen och det är något jag ser fram 
emot. Det var ljuvligt att vara i ett sammanhang fyllt av 
mänsklig värme.

Lotta 
Medverkande på Steg 1- Öppningen 



Tre dagar med att lära känna mig själv. Jag fick hjälp att 
utmana mig själv i en grupp människor, som jag aldrig 
tidigare träffat. Ett första intryck var rädsla men med tera-
peuternas vägledning, utmaningar och övningar förvand-
lades rädslan till allt ifrån mer rädsla, irritation, oro, sorg, 
trygghet samhörighet, ärlighet, glädje och ro. Nu började 
jag känna saker som jag på senare år inte uppfatta med 
mig själv. Luckor öppnades till mitt inre vilket skapade 
frågor som jag sökte svar på genom gruppen. Mina luckor 
öppnas och stängs hela tiden nu några dagar efter kursens 
slut. Tack för tre dagar av uppvaknande med fantastiska 
människor i en härlig miljö. TACK!

Anders 
Medverkande på Steg 1- Öppningen 



Motusmetoden - behandling för att vårda det 
existensiella varandet
Vi har arbetat med att behandla människor utifrån systemtraumaperspektivet och mentaliserings-
principerna i över 15 år och under åren har en metod utvecklats. Metoden kallar vi Motusmeto-
den. Det är inte en metod på det sättet att det finns en checklista där man går steg för steg, istället 
innebär metoden att på olika sätt att skapa trygghet runt klienten, tillvägagångssätt att hjälpa kli-
enten att se och betrakta sig själv och att stötta klienten i att kunna ta ansvar för sin egen process. 
Metoden vilar på: 

• Vissa grundprinciper för behandlingens genomförande
• Ett betraktelsesätt på människan där terapeuten uppfattar det som sker hos klienten utifrån 

ett existensiellt perspektiv och vägleder klienten till att kunna betrakta det som sker 
• Sex olika behandlingsteman uppdelat på tre behandlingssteg som hjälper klienten att se sig 

själv från olika perspektv i sitt existensiella jag.

Metoden sätter samman flera evidensbaserade komponenter till en helhet, främst hämtat från 
MBT (Mentalization based treatment ), KBT/psykoterapi, gestaltterapi, anknytningsteori, menta-
liseringsprinciperna, forskning runt hjärnans plasticitet och Somatic Experiencing. 

Behandling utifrån metoden innebär att ge klienten en plats för att utforska den-
nes eget varande, med och utan strategier och skydd. I behandlingen arbetar vi med helheten, 
och utgår hela tiden från klientens process. Genom en grupp med fasta grupp-principer ges kli-
enten en trygg plats där den kan möta det som sker. Allteftersom tryggheten till gruppen, princi-
perna och processen landar så kommer klienten alltmer våga och vilja möta reaktioner, strategier, 
känslor och beteende- och känslomönster. I gruppen ges klienten en plats att landa i tillit till sig 
själv och att utveckla förmågan att ta ansvar för sig själv och det som sker.

I behandlingen talar vi om andrum och andlighet som både vägen och målet. Det 
är viktigt att tala om detta som en plats i sig själv där man kan släppa taget. När klienten ges för-
utsättningar att vila i andlighet, att skapa andrum i sig själv, så leds klienten till en plats i sig själv 
där denne inte behöver försvara sig, skydda sig eller fly. Här kan vi titta på det som sker utan att 
behöva vara rädda, utan att behöva reagera eller agera. 

Vi talar också om att hela såren, att läka traumat. Med detta avses att vi utforskar vårt 
existensiella varande och ser var och hur vi blev avbrutna som barn. Ett helande av ett system-
trauma innebär att jag kan se vad som skedde och hur det lever kvar i mig. Då behöver jag inte 
längre vara rädd för det som sker, utan kan betrakta det som en del av det som är jag, utan att 
döma och värdera.

Det vi behöver för att hela är att möta traumat och bekräfta vad som hände oss.  
Eftersom vi är oförmögna att möta oss själva  så använder vi i behandlingen barnet som ett sätt att 
kringå stressreaktionen. 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. 



Motusmetodens 10 grundpelare



1. Existensiell utveckling sker i flera dimensioner

Vi betraktar människans existensiella varande och existensiella utveckling utifrån dimensioner 
eller betraktelseperspektiv, där människan utifrån sin förmåga, plats i livet, kunskap om livet och 
plats i sig själv har tillgång till ett visst antal dimensioner  Dimensionerna beskriver hur mycket 
av sig själv som en del av det som sker man förmår sig att kunna betrakta. Där det finns trauma 
i form av att ha utraderat sig själv i tidig barndom får vi i värsta fall ett endimensionellt perspek-
tiv. Vi tror att alla människor har förmågan att utveckla sin flerdimensionalitet, däremot skiljer 
det sig åt hur fast vi är där vi är. För att inleda en livsprocess underlättar det att ha kommit till en 
trygg plats i livet. 

 När människan hamnar i tillstånd eller situationer där denne upplever sig trängd så har hon bara 
tillgång till en dimension. Det är detta som vi i vardagligt språkbruk kallar för tunnelseende. Det 
är bara precis det som står framför henne som hon uppfattar, och det som sker i henne blir verk-
ligheten. För människor med hög kortisolproduktion, och som inte fått stöd att möta detta, kan 
stora delar av livet ägnas åt att vara i detta tillstånd.

När vi uppfattar tre dimensioner av vårt varande så uppfattar vi det som sker runt oss. Vi kan 
uppfatta rörelse, tid och rum, vi kan uppfatta människor runt oss och se oss själva som en del i ett 
sammanhang. Vi kan se att det sker saker i oss och förstå skillnaden mellan det som sker i oss och 
verkligheten. Vi behöver inte reagera och agera lika mycket på det som sker i oss.

Den fjärde dimensionen som är att uppfatta den som betraktar, dvs sig själv. Här kan vi se våra 
mönster och beteenden, och vi kan uppfatta att vi har reaktionsmönster som vi sitter fast i. 

Den femte dimensionen i vårt andliga varande är då vi kan betrakta och skapa rörelse, då får vi 
förmågan och kunskapen att ömt närma oss det som sker i oss utan att döma och värdera det som 
sker i oss eller det som sker runt oss. Först då ser vi verkligheten så som den är och kan navigera 
och förstå den. 

Därefter kan vi bygga på med fler dimensioner, desto mindre fast vi är i undermedvetna beteen-
den, tankemönster och värderingar, desto mer kan vi uppfatta av det som sker. Desto fler dimen-
sioner som byggs på, desto mer ökar vår förmåga att se oss själva, och desto mjukare och ömmare 
blir livet. Det kommer att hända saker i livet som gör att vi kastas in i tillstånd där vår förmåga att 
uppfatta det som sker begränsas, men desto fler dimensioner vi tidigare har förmått ha tillgång 
till, desto lättare kommer vi att ha att kunna lyfta blicken och betrakta det som sker även då.

Vi kan betrakta vårt andliga varande som ett kantigt hjul som försöker rulla. När det är en dimen-
sion så är hjulet bara en prick. Den står stilla, den rör sig inte. När vi uppfattar tre dimensioner så 
kan vi få till en rörelse, även om det är kantigt och trögt. Med fyra dimensioner går det lite enkla-
re och med fem så kan vi få till en kontinuerlig rörelse. Desto fler dimensioner vi får tillgång till, 
desto mer suddas kanterna ut och hjulet kommer rulla lättare och mjukar. 



2. Stärkande av förmågan till mentalisering

Mentalisering är ett samlingsbegrepp för en mental aktivitet genom vilken beteenden och inre 
tillstånd ges mening och länkas samman. Resultatet blir att handlingar upplevs som intentionella 
och styrda av inre tillstånd. Begreppet sammanfattar många viktiga funktioner som redan defi-
nierats och benämnts med hjälp av annan terminologi utifrån olika teoretikers perspektiv och 
kliniska erfarenheter. Har vi en outvecklad förmåga att mentalisera så sitter vi fast i det som sker 
i oss.  Vi upplever oss i detta vara ett offer för det som sker runt oss. I behandlingen så stärker vi 
förmågan att kunna betrakta oss själva, det som sker i oss och det som sker runt oss - vi stärker 
vår mentaliseringsförmåga. Vår mentaliseringsförmåga utvecklas som mest under tonåren och 
sker då med utgångspunkt i de ramar och begränsningar, dvs de fungerande nervsynapser, vi har 
med oss sedan barndomsåren. I behandlingen hjälper vi oss själva att se att det finns mer att se 
och betrakta än det som vi tidigare haft förmåga att kunna se.

3. Möjliggöra nybildande av nervsynapser

 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 
förlängningen kunna ta ansvar över sig själv och sitt liv. Genom att steg för steg öka tryggheten 
till gruppen och sammanhanget, och öka förmågan till att vila i närvaro, så minskas kortisolut-
söndringen då kroppen lär sig att den inte behöver reagera eller agera. Till slut kommer klien-
ten 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 efterlängtade 
dopaminet och serotoninet. I den stunden så nybildas nervsynapser som i barndomen ”städades 
bort”, så att det inte bara blir ett tillfälligt tillstånd av frihet - istället sker förändringen så att den 
håller livet ut.

4.  Skadan betraktas utifrån systemtraumaläran

Vi arbetar utifrån systemtraumaperspektivet - vilket innebär att vi betraktar människan som 
systemisk. Strategierna är formade utifrån uppväxt-systemet, och det utrymme vi fick som barn 
att möta våra behov. Det system som vi bär med oss ramsätts av strategier och är många gånger 
resultatet av att ha blivit avbruten i vårt varande. Vår hjärna bygger system hela tiden för att förstå 
och hitta vägen framåt. Problemet blir när vårt själsliga varande i stunden blir överkört av vårt 
intellekts syestemtraumastyrningar. Då kan vi inte ta in det som är (verkligheten) och vi gör då 
våld på varandet för att vårt system ska få råda. 

Traumat betraktas utifrån hur det lever i oss och i de system vi skapar runt oss. Det är inte min-
nena som är centrala i behandlingen. därmot kan minnena ge klienten ges stöd i att se sig själv 
genom minnen eller framment av minnen.



5. Det avbrutna barnet

I behandlingen utgår vi från att barnet blivit avbrutet. 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 existensiella varelser. I behandlingen så möter vi så 
som våra trauman lever kvar i oss som sår som barnet i oss bär på, och hur de idag hindrar oss 
från att vara närvarande och tillgängliga för utveckling. I behandlingen beskriver vi detta per-
spektiv som att vi betraktar oss som vuxna barn - barn som inte fick vara barn, och som låtsas 
vara vuxen.

6. Medvetliggörande av våra beteenden

Det vi behöver för att hela är att möta traumat och bekräfta vad som hände oss. I detta medvet-
liggör 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 detta ska kunna ske så behöver vi medvetliggöra oss om våra beteenden, vi 
behöver se hur våra skydd och strategier kommer till uttryck i livet och i oss själva. Medvetenhe-
ten kommer i flera steg. Allt eftersom vi får tillgång till oss själva och kan låta rädslan få vara utan 
att vi behöver skydda oss, så kommer också medvetenheten höjas. 

7. Provikationsövningar

I behandlingen använder vi oss av olika medel för att frammana reaktioner hos klienter för att 
skapa 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 trau-
mabeabetning där terapeuten med hjälp av bland annat konfrontationer kan få tag i blockerade 
känslominnen. I behandlingen är gruppens som helhet och terapeutens inkännande av gruppen 
och individerna väldigt central - genom att känna var guppen är så kan terapeuten göra det som 
behövs för att ta gruppen framåt. Beröring kan vara en del av behandlingen då terapeuten bedö-
mer 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. 

8. Det är i grupp som läkningen kan ske

Behandlingen måste ske i grupp. All behandling inom Motusmetoden sker i grupp, där vi ges 
möjlighet att ge uttryck för det vi bär på och får se oss själva genom andras ögon. Genom grup-
pen så ser vi att vi inte är ensamma, och att vi alla bär på samma sorger och rädslor. 

Genom gruppen skapar vi även tillit till det empatiska och förtroendeingivande mötet med andra, 
vilket främjar oxytocinproduktionen och med det sänker kortisolnivån. Genom gruppen lär vi 
oss att det respektfulla mötet med andra, där vi är sanna mot oss själva inför andra, är något vi 
kan lita på och må bra i.



9. Öppningen måste ske med ömhet och försiktighet

Första delen i behandlingen är den sköraste och mest sårbara delen. Här upplever klienten saker 
som den aldrig tidigare har upplevt, det är omskakande, läskigt och skrämmande. För vissa kan 
denna fasen även upplevas euforiskt frigörande. Det som sker är att klienten för första gången får 
se sig själv bakom skydd och strategier, och för att denna upplevelsen ska bli bra behöver den ske 
tryggt och varsamt.

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 inn-
an lugnet infinner sig. I medvetliggörandet av en själv är möjliggörande av ett inre andrum vägen 
till frigörelse. Det är detta som vi benämner som andlighet. 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 behandlingen hjäl-
per vi klienten att skapa förutsättningar att vila i andlighet. Genom andligheten kan klienten vara 
kvar i det som sker utan att behöva fly därifrån. Det som kemiskt sker är att vi möjliggör för korti-
stolet att sjunka, bland annat genom att möjliggöra utsöndring av DHEA (hormonet som berättar 
för kroppen att faran är över). 

Genom andrummet kan klienten betrakta 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.

10. Förståelse för förändringsprocess och kroppens fysiologi

En del i metoden syftar till att klienten ska vara medveten om förändringsprocessens komplexitet 
och dynamik, för att kunna möta det som sker utan att vilja backa tillbaka. I detta ligger även att 
ha en förståelse för att kroppens stress-system också kommer behöva läras om - vilket tar tid. Det 
är lätt att klienten faller ner i en känsla av hopplöshet när den åter faller tillbaka till samma möns-
ter när krafterna drar den ditåt - därför är det viktigt att kunna betrakta även detta med ömhet 
och värme och inte döma att det råkade bli så. Därför ingår kunskapshöjande delar om kroppens 
stress-system i behandlingen. 



Jag har deltagit på fem träffar. Varje tillfälle har utmanat 
mig på nya sätt och jag kan se hur jag förändrats under 
året från stängd och rädd till att våga öppna upp mer där 
det verkligen bränns och få allt större tillgång till mig 
själv. Ju ärligare jag är i gruppen desto större blir frigörel-
sen, men det är en känslig process som inte går att force-
ra. Det tar den tid det tar och plötsligt är jag redo att ta ett 
nytt steg som jag aldrig förut tagit.

Elias 
Medverkande i Motus utvecklingsprogram



TILLFRISKNANDET 

Vi pratar i behandlingen om att en person som har inlett en livsreflektion har inlett en process. En 
tillfrisknandeprocess eller livsprocess eller vad man nu önskar kalla det. Tillfrisknandet är något 
som egentligen aldrig tar slut, även om det går i olika faser och har olika intensitet, då man i pro-
cessen kommer att kunna betrakta allt som sker i livet som process. 

Tillfrisknandet innebär att att ha skapat kunskapen och förmågan att kunna se sig själv och sina 
beteenden. Förmågan att kunna ta ansvar för sig själv är det som bäst sammanfattar tillfrisk-
nandet. I och med den förmågan så är vi inte längre ett offer för omständigheter och det som 
sker runt oss. Vi kan se vår roll, vår plats och i det ta vårt ansvar. Vi kommer i detta också kunna 
uppfatta vad som är mitt ansvar och att det enklare för andra att ta ansvar för sitt om jag inte hela 
tiden försöker ta ansvaret åt dem.
 
Att hitta platser i sig själv där man inte behöver agera eller reagera, döma eller värdera det som vi 
står inför, och istället bara betrakta, gör att vi steg för steg kommer att kunna närma oss de delar 
som sitter fast. Det är omtumlande och upprivande att gå igenom ett genombrott, men att stanna 
kvar i det som sker, och låta det som sker få ta sin plats, är enda sättet att hela det. Att lära oss att 
det inte är farligt.

I tillfrisknandet skapar vi en förmåga och kunskap att kunna betrakta det som sker utan att 
vara rädda, vilket gör att allt eftersom kommer de kemiska processerna att stilla sig. Detta tar 
tid, kroppen har levt med kemisk obalans under lång tid och det tar tid för kroppen att lära om. 
Genom att hjälpa kroppen att lära sig att den inte behöver vara rädd så kommer vi steg för steg 
kunna låta kroppen få vila. Det är viktigt att ha förståelse och respekt för att kroppens kemiska 
balans inte per automatik balanseras av ett genombrott, och att inte döma sig själv för att då och 
då falla ner i samma mönster som tidigare. 

Det är kraftfullt att vara i process. En metafor som ibland används är att i processen så skalar vi 
löken. Eller rättare sagt, lökarna. De existensiella sår som vi bär med oss gör att vi skapar lager på 
lager på skydd, rädslor och sorg. Desto fler gånger såret trampas i under livet, desto fler är lager-
na. Men då vi skapar trygghet i och runt klienten så kommer lager för lager att fall till marken, 
och väl inne i kärnan så är kontakten med det behovet återskapat. 

Tillfrisknande är en färskvara. Bara för att behandlingen är slut så betyder inte det att man bara 
kan lämna flerdimensionaliteten till sitt öde. Nej, det är nu livet börjar. Livet med ett öppnare och 
friare betraktelsesätt, där vi genom våra nya kunskaper att möta det som sker i oss kan leva enkla-
re, mjukare och friare. 
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Om oss
Vi som driver Motus Animi heter Thomas och Camilla. 

Thomas har drivit terapeutisk verksamhet i över 15 år och har bred erfarenhet av att möta 
människor. Han beskrivs ofta utifrån sin förmåga att möta människor utifrån det som behövs 
mötas och att möjliggöra rörelse i det som sitter fast. Thomas är utbildad addiktolog och har arbe-
tat utifrån systemtraumateorin sedan han slutförde utbildningen. 

Camilla har arbetat med förändringsledning och ledarskapsutveckling i 15 år, med fokus på det 
mellanmänskliga och mänskliga varandet. Hon är utbildad civilingenjör i riskhanterimg och har 
ägnat stora delar av sitt professionella yrkesliv med psykologisk utveckling och beteendeföränd-
ring, ur ett ledarskap- och organisationskontext.



Terapin hos er är så olik andra terapier, här är närvaro 
allt och det enda som vi behöver ”prestera”. 

Att få kontakt med den jag är innanför alla lager av 
försvar har förändrat mig på djupet och påverkat mina 
nära relationer och generellt hur jag förhåller mig till 
livet. 

Johanna 
Medverkande i Motus utvecklingsprogram
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