
ett litet, litet stöd i ditt
tillfrisknande 

Du har gjort en stor sak för dig själv - du har inlett 
resan mot ett friare liv med mindre begränsningar. 
Ett liv med mer 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 behandlingen 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.

Denna broschyr beskriver tillfrisknandet, för att du 
lättare ska kunna möta det som sker i dig.

Motus Animi - www.mals.se



Dina trauman leder dig till dig själv - om du låter dem göra det 
När en traumareaktion skapas i oss så reagerar vi på det vi står inför genom 
försvar. Vi förhåller oss till det som sker genom det system som vi är i. För-
svaren, skydden och strategierna, är en del av systemet, och vill skydda oss 
från det som gör ont; skam, skuld och sorg. 

Strategier och skydd är handlingsmönster, beteende, tankemönster 
eller reaktioner som vi omedvetet följer och lever efter, och som blir det som 
ramsätter vårt liv. Detta ofta utan att vi förstår vad det som är begränsar 
oss, mer än att vi i oss upplever hinder som begränsar oss och att vi sitter 
fast i vissa beteendemönster. Det kan kännas som skam, skuld, kontrollbe-
hov, självförakt, hat, ilska, känslan av att vara offer eller absolut ingenting, 
det är bara ett stopp. Strategier och skydd är mekanismer som uppstått 
genom att vi upplevt situationer, händelser eller levt i miljöer som skapat 
stress/kortisolproduktion på ett sätt som gör att vi behöver undvika liknan-
de situationer. Rädslan för att bli avvisad och orespekterad lever kvar i oss 
på ett sätt som begränsar och som gör att vi försöker undvika att det sker 
igen. Detta kan även i många fall bli att individen förutsätter att en viss situ-
ation kommer bli på ett sätt, för att kunna förbereda sig, och genom detta så 
blir situationen just enligt förväntan. Individen bekräftar sin bild genom att 
i förhand skapa en bild av hur en viss situation kan komma att bli. 

Genom att göra oss medvetna om våra strategier och skydd, och 
genom det närma oss var uppkomsten till strategierna har skett, så kan vi 
släppa dem. Om vi gör oss medvetna om oss själva så kommer vi inte behö-
va strategierna. Vi kommer med detta att få kontakt med det som är vi, våra 
inre jag, och med det bli självklar för både oss själva och andra. Och när vi 
blir självklara för oss själva så kommer de runt oss också kunna vila i att de 
är självklara, de behöver inte anpassa sig till var vi är.



Helandeprocessen går i olika faser. Den första fasen inne-
bär för många en euforisk period då man fått de första uppen-
barelserna, man har fått se sig själv på riktigt för första gången 
och man har fått en känsla av att det finns ett liv mer än det man 
hittills har levt. Hopp, glädje, ljus och eufori. 

En del väljer att stanna efter att ha kommit in i denna period 
med motiveringen ”jag har aldrig sett så mycket av mig själv 
innan, så nu är jag nöjd”. Dock är denna första period bara 
början och också tillfällig om man inte underhåller den. Därefter 
börjar det riktiga arbetet där vi behöver skapa förutsättning-
ar att möta smärta, ångest, sorg och ilska. Det kan till exempel 
innebära att få kontakt med lagrade och förträngda chockreak-
tioner, att möta dödsångesten och att se sitt självförakt i vitögat. 

”Skala löken” är ett begrepp som vi använder ibland, 
vilket beskriver att vi i processen möter lager för lager av skydd, 
strategier, skam och förtränga känslor, för att till slut nå in i 
kärnan - och det är där som frigörelsen sker. Lager för lager så 
stärker vi medvetenheten om oss själva, stärker förmågan att 
uppfatta och respektera våra egna gränser och ger oss tillgång 
till att kunna lyssna inåt - och återfår med det tillgången till hela 
vårt varande. 



Olika faser
För att måla upp en bild över processen i Motusbehandlingen så kan man dela in in den i de sju punkter som 
beskrivs här. Det är inte kronologiska steg, alla delarna går lite parallellt, dock behöver man komma igenom alla 
stegen för att kunna vara i sitt utforskande.

1. Förståelse för grupprinciperna och processen

2. Vila i tillit till processen, terapeuten och gruppen 

3. Förståelse och upplevelse hur det är att få kontakt med det som sker i en – och hur det 
känns att vara kvar i det

4. Första uppenbarelserna/genombrotten – känslan av att det finns mer i livet

5. Förståelsen för att allt som sker är process – och kunna möta allt som sker därefter

6. Frigörelsen sker steg för steg – allt eftersom strategierna faller till marken

7. Förmågan att använda kunskaperna utanför gruppen



Behandlingen syftar till att du ska kunna betrakta dig själv 
och stärka förmågan till existensiellt utforskande. Du ges här förut-
sättningar att betrakta dig själv och det som du förknippar med dig. 
Behandlingen  skapar förutsättningar för dig att närma dig dina inre 
trauman. Detta då det är genom traumabearbetning som vi medvet-
liggör oss om oss själva. Vi tillgängliggör vårt inre både genom egen 
process och genom spegling av andras processer. 

 En av utgångspunkterna i helandet är att låta känslor få 
vara. Låt känslorna vara, jobba inte mot dem och låt dig inte dras 
med i dem. Först då, när vi kan låta känslorna få vara, och låta dem 
får göra och säga det de behöver, så kommer vi att kunna vila i att vi 
inte behöver agera på det som sker i oss. 

Behandlingen hos oss går genom det gruppen vilket möjlig-
gör för dig att komma i kontakt med delar av dig själv som är skam-
belagda och begränsande för det egna varandet. Ofta kommer klien-
ter 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 grupp-
terapeutiska formatet och att det som händer inom gruppterapin 
inte är reellt, att kunna se skillnad mellan det som sker i dig och verk-
ligheten. 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 uppri-
vande då det skapas förutsättningar att ledas in i tillstånd, och stanna 
kvar i tillstånd, som kan upplevas som väldigt traumatiska. Just detta 
är en förutsättning för att kunna föra processen framåt. 

.



Inledningen är skör och sårbar
Inledningen av processen är den mest sköra och sårbara 
delen i processen. Hur denna fas blir är väldigt olika. Den första rikti-
ga kontakten med sig själv, med känslor som legat i det dolda under en hel 
livstid, kan te sig omvälvande. För vissa blir denna fas euforiskt glittrande, 
fylld med hopp och ljus. För andra så är det fruktansvärt, omskakande och 
väldigt skrämmande. Oberoende vilken sida av känslospektrat man rör sig i 
så  behövs ens varande mötas med ömhet och försiktighet. I behandlingen så 
skapar vi lugn och trygghet i denna fas, för att du ska kunna få den tillit till 
processerna och gruppen som behövs för att du ska kunna fortsätta vara kvar 
i det som känns. 

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 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 inre utrymme mellan 
en själv och det som sker runtomkring. Genom andrummet kan klienten 
betrakta det som sker och genom det minska stressreaktionen. När stressre-
aktionen 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 du får 
en känsla för att uppfatta när det sker något, hur en inre gräns 
känns och du ges ett språk för att tala om det som sker i dig. Denna upp-
levelsesfär och detta språk kommer vara viktiga beståndsdelar för fortsatt 
process.
 





Att genomgå förändrings-
process
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  möte det du är i och det du kan komma att möta .

Du kommer börja se och möta saker på nya sätt 
Under behandlingen genomgår du en förändring i dig själv som peri-
odsvis kan vara uppslitande och omtumlande. Motarbeta inte pro-
cessen, 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 för-
ändringen 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. Försök vila i att låta tiden få ha 
sin gång, när kropp och själ är redo så kommer du att ta nästa steg.



Det du upplevde som tryggt kommer ändras
I processen kommer saker, relationer, anknytningar uppfat-
tas på nya sätt. Detta kan vara omtumlande och svårt. När 
man börjar se relationer för det som det är istället för det 
man vill att det ska vara så ändras mycket i en själv. Jobba 
inte emot det som känns, låt det vara. Ta hand om det, lyss-
na på det som känns och skriv gärna ner det som sker i dig. 
Öppna armarna för nya sätt att se på livet. Det kan finnas 
relationer du helt behöver lämna eller i alla fall för ett tag, 
för att de bygger på en gränslöshet som du behöver möta 
innan dess att ni kan bygga relation igen. 

Vem är jag?
Vem är jag egentligen? När allt man trodde var på ett visst 
sätt börjar suddas ut kommer den stora frågan: Vem är jag? 
Denna frågan kan kännas stor, läskig och skrämmande. 
Och det är detta som är i processen. När jag inte längre har 
tydliga bilder av den jag är så är jag inte längre offer för 
min egen illusion. Denna fråga kommer finnas med i res-
ten av livet, och det är precis som det ska vara.

Smärtsamt att se hur livet kunde varit
I processen kan det vara smärtsamt att se hur livet kunde 
ha varit. Denna sorg är även den en viktig del av processen. 
Låt den få ta plats. Låt sorgen få vara, när den har sagt vad 
den behöver så kommer den att stilla sig. Genom ett möta 
den rena sorgen så kommer vi få tillgång till källan till sor-
gen och då kommer vi att se det som fattas oss.  Genom att 
möta sorgen kommer vi till glädje.



Läs på och var en 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 gruppterapi, 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 närstående om det känns bra. 

Främja delningsläge hemma
I behandlingen så är vi i delningsläge. Där möts vi, vi låter dig få ta den 
plats du behöver och du blir inte avbruten när du uttrycker det du be-
höver. I ett möte som sker utifrån där vi är, där vi inte skammar, bannar 
eller skadliggör, där främjas empatin, kärleken och värmen. 

Ha respekt för fysiologin
I behandlingen har vi ett moment som handlar om kroppens fysiologis-
ka reaktioner (nervsystemet) kopplat till trauma. Detta tar tid att ändra, 
kroppen kommer fortsätta svara med stress långt efter att du kommit 
till en frigörelse. Låt det få ta tid. Var inte rädd för stressreaktionen. Allt 
eftersom kommer stressreaktionerna att stillas.

Processdagbok
Vi rekommenderar alla att skriva dagbok över sin process. Detta för 
att det hjälper mig att få fatt i saker som sker i mig själv och genom 
skrivandet bekräftar jag det som sker för mig själv. Det är även väldigt 
värdefullt och ljusgivande att kunna se tillbaka på de vägar processen 
har tagit.



När är jag klar?
Att vara i tillfrisknande är något som inte har ett bestämt 
slut och efter efter behandling så måste tillfrisknande ses 
som en färskvara. Du behöver fortsätta möta det som sker, 
och efter behandlingen så har du förmåga och kunskap att 
göra det. 

Allt tar sin tid. Du har levt ett liv med skydd och strategier, 
och nu ska dessa få falla till marken. Processen går inte att 
provocera. När tiden rätt, när kroppen och själen  vilar i 
trygghet, då kommer det som vi kan kalla för genombrott, 
uppenbarelse eller det begrepp som man nu känner fun-
kar bäst. Det som sker är att man får tillgång till ett behov, 
man får fatt i kärnan i ett reaktionsmönster, man får fatt i 
sig själv.  I livsprocessen kan det komma perioder där man 
gör flera genombrott under en kort tid, och det kan kom-
ma perioder där man inte gör några genombrott alls. 

Hur mycket som händer i processen är delvis beroende på 
hur mycket du ger den. För att dina närmande av dig själv 
ska kunna formas så behöver du kunna möjliggöra för det-
ta i vardagen. I vardagspusslet är det inte helt lätt att hitta 
sig själv, dock är det enklare och enklare desto längre in i 
processen man kommer. 

När det går lätt och lugnt i processen, är egentligen då som 
det händer som mest. En del i att komma dit är att inte 
vara rädd för det som sker. Då man kan betrakta allt som 
sker som process så kommer det mesta som sker i varda-
gen föra processen i någon riktining. 



Varmt välkommen till behandlingen.

Vi som kommer ta emot dig heter Thomas och Camilla. Vi ser 
verkligen fram emot att få vara en del av din process, att få följa 
dina genombrott och få vara det stöd du behöver. Det kommer att 
vara läskigt, smärtsamt och sorgligt, men också fullt med ljus, vär-
me och kärlek. Vägen till ljuset går genom mörkret. Möt rädslan, 
låt den inte hålla dig tillbaka. Stundtals kommer det kännas som 
att du inte vill, inte kan och inte orkar. Och det är helt ok. Det är så 
som det ska och kan vara. 

Det finns inget kraftfullare än att se en människa som får syn på 
sig. Som bryter det destruktiva. Som hittar nya vägar att gå och 
som börjar forma om sitt liv så att det sker på hennes villkor. 

Processen är tuff. Vi säger inget annat. Men det är värt det. 

Det är nu som livet börjar. Ett liv med och i närvaro. Ett liv där 
du går mot att vara självklar, där du kan ta hand om dig och dina 
behov, och där du har en plats. 

Kramar
Thomas och Camilla



Litteraturtips
Här hittar du några tips på litteratur som vi använder oss av och som kan vara bra verktyg i din process. Många av 
böckerna är sådana att de ska läsas med eftertanke och reflektion, och inte sträckläsas. Låt istället visdomen växa fram 
genom att låta orden landa i dig.

• Martin Buber, Du och Jag.
• Fredrick S Perls, Det gestaltterapeutiska arbetssättet.
• Fjellström Torbjörn, Addiktologi – läran om bindningar.
• Tommy Hellsten, När allt faller på plats.
• Beattie Melody, Bli fri från ditt medberoende
• Gay Hendricks & Kathlyn Hendricks, Den Kloka kärleken
• Oscar Öquist, Systemteori i praktiken
• Borrik Schjødt Thor Aage Egeland, Från systemteori till familjeterapi
• Göran Larsson, Skamfilad
• Nakken Craig, jaget och missbrukaren
• Dr Patricia Love, The emotional incest syndrome
• Marta Gullberg Weston, Från skam till självrespekt.
• Gorski Terence, Att förstå de tolv stegen
• Tommy Hellsten: Du är mer än du anar
• Alice Miller, The body never lies.
• Tomas Hellsten, Flodhästen i vardagsrummet
• Byron Katie, Älska livet som det är.
• Jean – Paul Sartre, Existensialismen är en humanism
• Wegsheider Sharon, Another Chance
• Irvin D Yalom, Terapins gåva
• Anders Broberg, Pia Risholm, Pehr Grahnqvist, Anknytning i praktiken.
• McQ Joe, The step we took
• John Bradshaw: Family Secrets
• Tommy Hellsten: När allt faller på plats
• Patrick Carnes: The Betrayal Bond
• Göran Larsson: Rötter och vingar
• Anthony Stevens: Jung om hans liv och verk
• Gorski Terence, Vid sunda vätskor
• Fader Martin, Nyktra betraktelser
• Alice Miller, Riv tigandets mur.
• Patricia Tudor – Sandahl, Eftertankar
• Heider John, Ledarskapets Tao
• Peter A. Levine: In an unspoken voice
• Martin Buber, Människans väg.
• Martin Buber: Det mellan-mänskliga
• Gabor Maté: In the realm of hungry ghosts
• Danah Zohar: Kvant tänkande
• Patricia Tudor – Sandahl, Ordet är ditt



” När jag i min process började kunna höra, se och betrakta alla de där rösterna, allt 
det där som sker i mig, alla de där krafterna som för mig bort från mig själv. Krafter-
na som vill rädda mig, som vill förklara för mig hur jag ska förhålla mig inför det jag 
står inför för att jag ska vara förberedd på det värsta

När jag väl började höra det som sker i mig, då övergick viskningarna till rop, skrik, 
höga röster i megafon. Det smygande tysta som hela tiden pågått i bakgrunden 
kom upp i ljuset och skrek nu ut sitt budskap. Jag kunde nu uppfatta alla de där inre 
omedvetna tankarna som berättade för mig hur jag är, borde vara och inte borde 
vara. 

Först då kunde jag uppfatta självföraktet.

Det var omtumlande. Hemskt. Fasansfullt. 

När jag väl började uppfatta hur detta finns med i nästan alla situationer i livet, så 
blev jag handfallen. Matt. Full av sorg och smärta. Tankarna var överallt. Hela tiden. 
Jag kände mig så skadad. Och sedan blev jag arg, på mina föräldrar som gjorde det 
här mot mig. Mot det lilla barnet. Och när jag lät smärtan, sorgen, ilskan vara, då 
jag lät känslorna få ta den plats de behövde… när jag mötte självföraktet. När jag 
mötte självföraktet och det som det sa till mig, och då kunde se att det förakt jag 
känner för mig själv är densamma som den min mamma kände för sig själv, att den 
inte hade med mig att göra…

då kom kärleken. Värmen, empatin och ömheten.

Tankarna är där fortfarande. Men jag kan betrakta det som sker i mig lite mer och 
lite bättre. Jag kan se på det sker i mig som att det lilla barnet behöver kärlek. Och 
istället för att förminska henne så ger jag henne det hon behöver. Klappar henne 
ömt på kinden, drar fingrarna genom hennes hår. Kysser hennes kind. Säger att hon 
är älskad. Älskar henne. Så gott jag kan och förmår.





Motus Animi - www.mals.se


