
Systemtrauma-terapeuten möjliggör för 
klienten att värna och möta sitt existensiella 

varande. Detta genom tydliga grundprinciper 
och kunskaper om livsprocessen.

Vårt synsätt och behandlingsmetod utgår från 
människan som en existensiell varelse, vars exis-
tensiella behov inte kunnat mötas. Detta medför 
ett liv där ens livssyfte har satts utifrån andras 
behov och begränsningar, och där ens existen-
siella jag inte givits möjlighet att utforskas. Vi 
ser på människan utifrån 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 egent-
ligen är skydd och strategier. När vi ser 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.

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. Ens existensiella behov lik-
ställs här med de fysiska behoven. 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 
grunden i våra livsramar satta, och under upp-
växten, i familjen, så skapas roller, ansvar och 
förväntningar runt det lilla barnet. Allt det som 
finns runt oss, och hur det blir för oss, minskar 
utrymmet för det existensiella utforskandet.  
 

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. Detta gör att förmågan att 
möta existensiella behov som vi inte blev möt-
ta i som barn helt enkelt inte längre finns i oss, 
nerverna kopplar inte som behövligt. En vuxen 
hjärna har lägre plasticitet, förmåga att etablera 
nya nervkretsar, än en barnhjärna. Men det går, 
med rätt förutsättningar. 
Utbildningen bygger på den egna utvecklings-
processen. Genom denna får man syn på sig 
själv och upplever hur det är att vara i proces-
sen. Denna kunskap och förmåga utvecklas och 
förstärks genom att deltagaren får se sig själv ge-
nom gruppen och följa gruppdeltagarnas proces-
ser, och även genom praktik under behandling 
online och fysiskt. 

Utbildningen utvecklar förmågan att betrakta sig 
själv och andra människor utifrån det existen-
siella varandet. Denna förmåga används sedan 
i enskilda samtal och i gruppterapeutiska sam-
manhang. I arbetslivet kan de nya förmågorna 
användas i allt från personalgrupper och möte 
med enskilda personer, medarbetare, elever, bru-
kare etc. till renodlad terapi. Grupprinciper och 
övningar kan tillämpas i alla kontext där det sker 
möte med människor.

Utbildningen ger en certifiering som medför att 
deltagaren kommer ha förmåga att verka som:
• Samtalsterapeut
• Gruppterapeut 
• och Gestaltterapeut

Utbildningen till certifierad Systemtraumatolog är en utbildning för dig vill bidra till mänsk-
ligt växande - genom dig själv och det existensiella varandet. Nu startar vi en utbildnings-
grupp anpassad för dig som är det som vi kallar en ”hjälpare” i din profession och som vill 
genomgå utbildningen som en del av såväl din egen utveckling som för att kunna nyttja 
kunskapen i din yrkesutövning. 

Nu startar vi en 
utbildningsgrupp för 
dig som jobbar som 

hjälpare



Utbildare

Camilla Palmér

Camilla har bred utbildning inom mänsk-
liga beteenden och har ägnat stora delar 
av sin professionella karriär åt att använda 
sina kunskaper i beteendeförändringspro-
jekt. Camilla är den som ansvarar för den 
evidensbaserade förankringen och utveck-
lingen av utbildningen.

Thomas Ahnér

Thomas har jobbat med behandling 
utifrån systemtraumaläran i över 15 år 
och är den som tagit fram gunderna i den 
behandlingsmetod som Motus Animi an-
vänder. Thomas är Motus Animis behand-
lingsansvarige.

Målgrupp
För dig som jobbar i yrken där mötet med männ-
iskan är centralt, till exempel psyikatri, HR, före-
tagshälsovård, sjukvård, skola, socialtjänst, om du 
jobbar som terapeut etc. 

Förkunskaper
Du ska ha minst två års erfarenhet av att arbeta med 
mötet med människor. Är du osäker på om dina 
erfarenheter fungerar som förkunskaper så är du 
välkommen att höra av dig.

Kostnad
• 99 000 kr exkl. moms per år
• 195 000 kr exkl. moms för två år

I priset ingår handledning, tillgång till terapeuter 
under träffarna och utbildningsmaterial.

Tillval 

• Boendepaket för de fysiska träffarna:  
16 295 kr exkl. moms / år

Anmälan 
Anmälan sker genom ett mail till info@mals.se. Efter 
att ditt mail omhändertagits så bjuds du in till ett 
samtal inför din start. 

Genomförande
Utbildningen sträcker sig över två år. Under dessa år 
träffas gruppen fyra gånger per år (en gång var tred-
je månad) och har tre onlineträffar däremellan. Mel-
lan träffarna så arbetar deltagarna med olika former 
av reflektionsunderlag. Under utbildningen kommer 
deltagarna även genomföra praktik både på online-
behandling och fysisk behandling. Praktikplanen 
sätts individuellt utifrån elevens förutsättningar.

Allt fysiska träffar är förlagda tisdag lunch till fre-
dag lunch. Onlineträffarna ligger kl. 10-12 vardagar

Utbildningsstart
De tre kommande starterna för utbildningsgruppen 
för hjälpare sker med första träff:

• 11-14 oktober 2022
• 24-27 januari 2023
• 2-5 maj 2023

Hela tidsplanen får du i samband med välkomst-
brevet, önskar du ha den inför anmälan så är du 
välkommen att höra av dig till camilla@mals.se.

Motus Animi  
en del av Nordic Preparedness AB

org.nr: 559023-9074

info@mals.se
010/516 38 15

www.mals.se
www.systemtraumatolog.se
www.narvarandeledarskap.se


