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Inledning 
 
Känna sina känslor 
 
Människans stora problem är inte brist på självkännedom, utan hennes kamp för att undvika 
den. 
 
Känn dig själv är det kända citatet som förknippas med Sokrates. Vi har oftast mycket svårt 
att ha kontakt med och känna våra känslor och tankar. När vi känner en dålig känsla så flyr vi 
gärna från den med tankar som: Jag får inte vara så här, jag måste ha bra känslor, jag måste 
acceptera mig själv och liknande. 
 
Vi vill genast förändra, inte känna. Vi behöver känna vad vi säger och tänker så att vi kan få 
kunskap om oss själva och bli hela. Om vi inte låter våra känslor komma till ytan – känna våra 
känslor – så kommer undanträngd negativitet att göra oss missmodiga, deprimerade eller 
sjuka. De negativa känslorna som vi inte känner formas till ohälsa av olika slag. 
 
För att må bättre kan vi inte springa ifrån oss själva och våra känslor, utan vi behöver få 
kontakt med vad vi har inom oss. Men vi har ofta väldigt svårt att stanna upp och lyssna inåt. 
För om vi stillar oss så skulle vi närma oss våra inre svagheter och ångest. Vi lever också i ett 
samhälle där ytan har blivit det viktigaste, uppbyggt efter principen rusa, fixa, stressa. Med 
uttryck som: Känn inte efter så mycket, Ryck upp dig är exempel på vanliga synsätt och visar 
vår rädsla för kontakten med vårt inre. 
 
I stället skulle jag behöva fråga mig varför jag känner jag mig håglös? Varför är jag arg? 
Känslan är en signal på att något inte står rätt till. Att acceptera att se mig själv som jag är 
med värme och tolerans. Inte att försöka fly från och döva mina känslor genom att t.ex. genast 
ta en cigarett, börja tröstäta, tänka positivt, ta några glas vin eller springa ut och shoppa.  
Att känna sina tankar och känslor innebär också att komma i balans, att ha kontakt med sitt 
essentiella inre. Det är från vårt inre djup vi kan nå existensens höjder och kunskap. Ju 
djupare vi går desto högre kan vi nå. Graden av glädje vi känner är i korrespondens med 
graden av kontakt med vårt inre. 
 
”När vi föds till den här världen är vi naturligtvis inte individer som håller igen, vi är öppna 
individer. När vi börjar stå upp och när vi börjar röra på oss, gör vi det enligt mycket 
elementära mekaniska och fysiska regler. Kroppen fungerar då du rör dig och den uppför sig 
enligt vissa regler. Det finns ingen ansträngning i detta. Men så upplever vi något och lagrar 
den upplevelsen i kroppen. Det blir svårare för oss att röra oss och sedan stelnar vi i den 
positionen. Varför händer detta? Det finns alltid något som verkar nödvändiggöra ett visst 
mått av icke-rörelse, ett sätt att inte leva. Varje gång något åter stimulerar detta så spänner vi 
oss igen. Vi spänner lite mer, utan att lägga märke till att vi spänner oss. Det här sker i våra 
fysiska kroppar, i vårt känsloliv och när allt kommer omkring, sker detta troligtvis också med 
vår andliga tillväxt.” Marion Rosen1

 
Marion Rosen säger att när vi berörs och blir medvetna om våra känslor och kan slappna av 
ges vi möjlighet till ett friare liv. Det är inte så viktigt att veta vad det är för upplevelse som 
stängt in känslorna, som att veta hur vi är och att veta att det finns möjlighet att vara på ett 
annat sätt. Med ökad medvetenhet om våra känslor vill det föra oss till det ställe där vi har 
                                                 
1 Mayland (2001) Rosenmetoden. Sid 28 
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möjlighet att välja hur vi vill skapa vårt liv. Stängda dörrar stänger andra människor ute, men 
stänger också oss själva inne och skapar på så sätt ensamhet.2

 
Ett sätt att komma i kontakt med sitt inre är genom Rosenmetoden. Rosenmetoden är en 
avspänningsmetod med beröring som öppnar upp till det omedvetna. 
Terapeuten speglar klienten genom sin beröring, där hon med sina händer möter 
muskelspänningarna med samma kraft som spänningen. Verbalisering används för att 
medvetandegöra spänningar och gör bortträngda eller återhållna känslor och minnen mer 
hanterbara. Ett ord eller en kort direkt fråga är ofta tillräckligt för att öppna upp och få en 
respons i klientens kropp. Rosenmetoden öppnar upp genom att spänningar blir medvetna och 
erkända. Någon bearbetande fas förekommer inte i själva behandlingen. Behöver klienten stöd 
i bearbetning och integrering rekommenderas han i regel samtalsterapi. 
 
Carl Gustav Jung, 1875-1961 är grundaren till analytisk psykologi. Jung har myntat många 
vanliga begrepp som komplex, arketyp, individuation, det kollektiva och det personligt 
omedvetna. Man skiljer på det personliga och det kollektiva omedvetna även om det inte 
existerar någon tydlig gränslinje. Under medvetandets tröskel ligger det personligt omedvetna 
och är enkelt uttryck ett personligt innehåll. Det kollektiva omedvetna är de omedvetna 
innehåll som vi människor bär på gemensamt i olika former. Precis som våra kroppar 
uttrycker både individuella och kollektiva drag i våra utseenden och inre organ, så är psykets 
struktur en blandning av individuella och kollektiva drag. Det medvetna egot betraktas inom 
den analytiska psykologin som en ö omgivet av ett väldigt hav som är det omedvetna. 
 
Arketyper som t ex skuggan, anima och animus avser motsvarande komplex som i det 
omedvetna har format sig under individens uppväxt.  
 
Kan då dessa komplex som har format sig visa sig i individens kropp, och kan man genom 
kroppsterapi som rosenmetoden komma i kontakt med det omedvetna via komplexen? 
 
Det är svårt att läsa sig till en djupare förståelse av rosenmetoden, den egna erfarenheten av 
behandlingar är av stor vikt och min första kontakt med rosenmetoden gjorde ett starkt intryck 
på mig – det var svårt att beskriva för andra vad jag hade varit med om. Nu går jag själv i 
utbildning för att lära mig rosenmetoden. 
 
Uppsatsens syfte, frågeställning och metod 
 
Jag vill med min uppsats göra en deskriptiv undersökning av rosenmetoden. I den första delen 
av uppsatsen beskriver jag metoden i sig. Jag går själv i utbildning i rosenmetoden så den 
kunskap jag får del av i utbildningen beskriver jag som deltagande observation. 
 
Sedan i del två så gör jag en jämförelse med den deskriptiva delen om rosenmetoden med 
jungianska teorier och ser på likheter och skillnader. 
 
Begreppet hälsa 

 
”Ordbokens definition på ”hälsa” lyder ungefär: ”Fri från sjukdom”. Vi kan emellertid se på 
det som något mer. Enligt Shambhalatraditionen är människan i grunden, i sitt innersta väsen, 
god, eller i buddhistiska termer, människan äger en medfödd buddha-natur. Detta betyder att 
                                                 
2 Introduktionskurs (2006) 
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ur denna synvinkel finns hälsa inombords. Hälsa är. Denna attityd innebär att i grunden vara 
sund, med kropp och själ synkroniserade i ett tillstånd som är oförstörbart och gott. Denna 
attityd rekommenderas inte enbart för patienter eller för ”de hjälpande” och läkarna. Det är 
något som existerar gemensamt eftersom inneboende hälsa alltid finns närvarande i allt 
samspel människor emellan.” 
Chogyam Trungpa3

 

                                                 
3 Mayland (2001) Rosenmetoden. Sid 33 
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Bakgrund till rosenmetoden 
 
Rosenmetoden har funnits i Sverige sedan 1982. Under den här tiden har den snabbt etablerat 
sig.  
 
Marion Rosen 
 
Kvinnan bakom denna lyhörda behandlingsform heter Marion Rosen. Marion Rosen föddes i 
en judisk köpmannafamilj 1914 i Nürnberg i Tyskland. Hon utbildade sig i unga år till 
sjukgymnast, studerade andning, avslappning och massage i en grupp som praktiserade detta 
vid sidan av psykoanalys enligt C G Jung. Under 1930-talet fick Marion kontakt med två 
kvinnor som arbetade med andnings- och avslappningsmetoder: Gertrude Lederer, som 
arbetade tillsammans med psykoterapeuten Karen Horney i New York, och Lucy Heyer, som 
arbetade tillsammans med sin man doktor Gustav Heyer (kollega och före detta elev till C G 
Jung). Paret Heyer tillhörde en grupp i München som arbetade med massage, andning, och 
avslappning i anslutning till jungiansk psykoanalys. Kombinationen tycktes ge snabbare 
resultat än enbart psykoanalys. Marion anslöt sig till paret Heyers grupp för att lära sig Lucy 
Heyers andnings- och avslappningsmetod. Doktor Heyer och hans kollegor ansvarade för 
analysen. Det var i denna fruktsamma, experimentella miljö som Marion hamnade för att 
börja sin tvååriga lärotid med Lucy Heyer.  
 
Det politiska klimatet i Tyskland hårdnade betydligt och Marion blev tvungen att lämna 
landet. Hon åkte till Sverige för att därifrån få visum till USA. Hennes tanke var att få arbeta 
tillsammans med Gertrude Lederer. Under sin vistelse i Sverige utbildade sig Marion till 
sjukgymnast. När visumet till USA äntligen kom hade tyskarna ockuperat Norge. Marion blev 
tvungen att ta vägen via Ryssland till USA och istället för New York kom hon till San 
Francisco i Kalifornien. Marion beslöt sig för att stanna kvar där och bosatte sig i Berkeley. 
Hon genomgick en utbildning till sjukgymnast vid Mayo-kliniken i Minnesota. Efter ett par 
års arbete som sjukgymnast bland krigsskadade på sjukhus, öppnade Marion och en kollega 
till henne privatpraktik i Oakland. Marion arbetade där i över trettio år.  
 
Marion arbetade i många år i egen praktik som sjukgymnast och började upptäcka att det 
fanns så mycket mer bakom människors spända muskler än hon tidigare trott. Hon såg att när 
medvetenheten kom upp till ytan, så kunde personen återhämta sig betydligt snabbare. 
Utifrån hennes upptäckt och hennes tidigare kunskaper om människokroppen utvecklades 
rosenmetoden. Sara Webb som såg vilka goda resultat Marion fick med sina klienter, bad 
henne att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter, så vid 55 års ålder började Marion 
ge kurser i rosenmetoden. 
Förutom Rosenmetoden har Marion Rosen även utvecklat Rosenrörelser. Rosenrörelser är 
mjuka rörelser till musik och kan beskrivas som en form av förebyggande sjukgymnastik. 
Rörelserna bidrar till ökad kroppskännedom och rörlighet i muskler och leder, vilket ger ökad 
fysisk och psykisk rörlighet. 
Marion är i dag 94 år men är fortfarande verksam som terapeut och kursledare. 
 
I dag driver Marion Rosen och Sara Webb The Rosen Center, som ligger i Berkley/California. 
Hans Axelson på Axelsons institut i Stockholm bjöd in Marion till Stockholm för att 
undervisa 1982 för första gången och hon kommer fortfarande till Sverige och undervisar på 
introduktionskurserna som hålls två gånger om året. 
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Marion anser att många människor omedvetet håller sig tillbaka i livet. Tillbakahållna känslor 
sätter sig ofta som spänningar i musklerna. Muskelspänningar har ofta direkt samband med 
själen, Marion Rosen kallar därför rosenmetoden för ”massage för själen”.4

 
Rosenmetoden 
 
Rosenmetoden är en kroppsterapi som hjälper dig till större medvetenhet och självkännedom 
och som på sikt kan befria dig från gamla lagrade känslor och från upplevelsers negativa 
påverkan.  
”Alla dina känslor och minnen finns lagrade i kroppen och påverkar dig medvetet eller 
omedvetet.”5 Kärnan i rosenmetoden handlar om förändring från den person du tror att du är 
till den du verkligen är. 
 
Genom att varsamt med tryck och beröring behandla spända muskler ges kroppen en 
möjlighet till djup avslappning. Terapeuten försöker ta in så mycket information som möjligt 
genom sina händer, för att känna var det finns spänningar. När vi håller tillbaka oss själva 
eller våra känslor, spänner kroppen vissa muskler, var i kroppen beror mycket på vad för typ 
av känsla eller upplevelse det handlar om. Tänk på den lilla pojken som fick höra: gråt inte 
nu, pojkar gråter inte och var nu en stor pojke. För att göra sina föräldrar till lags, försöker han 
trycka ner gråten, svälja ner den. Vissa muskler får då arbeta hårt för att hålla emot tårarna. 
För varje gång han vill gråta lyckas han hålla tillbaka ännu mer. Till slut har 
muskelspänningarna blivit konstanta. Han kanske till och med har glömt hur det kändes att 
gråta, han får inte kontakt med den känslan längre. 
 
Under en behandling kan medvetenheten komma upp om den bakomliggande orsaken till 
varför kroppen går omkring med vissa muskler konstant sammandragna. Det kan då hända att 
känslor och upplevelser kommer upp till ytan, klienten upplever då på nytt det som var så 
svårt att bearbeta eller uttrycka. I rosenarbetet är det inte upplevelsen i sig som är viktig, utan 
hur vi kände det just då, att möta och acceptera de känslor som kommer upp, som lika gärna 
kan vara positiva känslor som glädje och sorg, ilska och besvikelse. 
Marion har någon gång sagt att det vi har svårast att uttrycka är kärlek. Spända muskler är 
muskler som aldrig får vila och det utgör ett stort uttröttningsmoment, vi tillåter oss inte att 
uttrycka det vi känner och att låta kroppen och sinnet få den plats och det utrymme vi var 
skapade att ha. 
En del av behandlingen är att ge akt på andningen. Andningen visar var i kroppen spänningar 
finns och vid minsta känsloförnimmelse syns det förändringar i andningen. Dess rörelse styrs 
av diafragman, en muskel som sitter som en skiljevägg mellan bröstkorg och buk och som i 
sin rörelse masserar de flesta inre organ. Andningen kan regleras både av det autonoma (icke 
viljestyrda) och det perifera (viljestyrda) nervsystemet. Så man kan se diafragman som en 
förbindelse mellan det medvetna och det omedvetna. 
Bakom vårt skydd och vår fasad som vi tog på oss och som vi kanske såg som enda sättet att 
överleva, finns vårt sanna jag. Att hitta dit är kanske det viktigaste i rosenmetoden.6

 
Marions metod ger människor en chans att utvecklas både fysiskt och psykiskt. 
 
”Om du tar fram det som finns inuti dig 
Skall det du tar fram rädda dig. 
                                                 
4 Introduktionskurs (2006) 
5 Introduktionskurs (2006) 
6 Intensivkurs (2006) 
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Om du ej tar fram det som finns inuti dig 
Skall det du ej tar fram förgöra dig.” 
Jesus, Book of Thomas, Gnostic Gospels7  
 
Rosenmetodens filosofi 
 
Kroppen är förnimmelsernas bas. Förutom beröring, smärta och temperatur registreras också 
känslor och tankar i kroppen.8

 
Utgångspunkten för Rosenmetoden är att ”kroppen är själens spegel”. Kroppen minns vad 
vårt medvetna jag har glömt. För att klara av de känslor vi inte haft möjlighet att bearbeta som 
barn eller som vuxna, har kroppen en förmåga att ”stänga av” genom att spänna olika 
muskler. Ett spädbarn har inga problem med att visa sina känslor. Man kan se hur hela 
kroppen är med både i skratt och gråt. Vår kropp har alltså från början förmågan att uttrycka 
vad vi känner. 
 
Rosenmetoden är ett sätt att få tillgång till känslor och upplevelser via kroppen. Kroppen 
ljuger inte. Den visar sanningen om våra känslor genom andningen och muskulaturen. Genom 
muskelspänningar undertrycker den känslor som vi inte kunde hantera när de uppstod, och på 
det sättet glömmer vi ofta bort vad som hände. Men känslorna och upplevelsen är fortfarande 
med oss, lagrade i kroppen, och vi måste anstränga oss för att hålla dem ifrån medvetandet. 
Muskelspänningarna hindrar också andningen från att flöda fritt genom kroppen. 
Inom rosenmetoden används beröring först och främst för att göra klienten medveten om 
muskelspänningar och att göra det möjligt för de kroniska spänningarna att släppa. Terapeuten 
kan också ställa frågor eller berätta för klienten vad hon känner med händerna. Hon säger till 
exempel: Jag känner spänningar i det här området, eller: det känns som att du håller tillbaka 
något här. När musklerna mjukas upp och andningen fördjupas, kommer människor närmare 
sina känslor och upplevelser. Ofta börjar de gråta innan de kommer ihåg orsaken till 
spänningen. De minns känslorna först. 
 
Rosenmetoden bidrar till människors inre utveckling, och det tycks vara dess viktigaste 
funktion. Den inre utvecklingen påverkar dem såväl fysiskt som känslomässigt och andligt. 
Metoden fokuserar på den del som förhindrar utvecklingen. När hindren är röjda ur vägen 
sker utvecklingen av sig själv, utan ansträngning eller krav på assistans utifrån. Klienten kan 
öppna sig, vilket innebär att kroppen släpper sina spänningar. Resultatet blir exempelvis ökad 
rörlighet, smärtlindring, bättre funktion i kroppens organ och fördjupad andning. Detta leder i 
sin tur till förändringar i ansiktsuttryck och kroppshållning.9

 
Rosenterapeuter fungerar som barnmorskor som hjälper till att föra ut det som gömmer sig 
inne i klienterna. Det är klienterna som gör arbetet, inte terapeuten. Rosenmetoden öppnar 
klienterna för deras omedvetna via kroppen.10

Det gäller inte att tolka utan att spegla det som just nu är synligt i klientens kroppsliga uttryck. 
I detta fall är en muskel spänd eller avspänd, armen är horisontell eller inte. Det är inte frågan 
om tolkning utan materiella fakta. Terapeuten bidrar med hela sin uppmärksamhet på 
”varandet” utan press att uppnå yttre mål. 

                                                 
7 Mayland (2001) Rosenmetoden. Sid 27 
8 Mayland (2001) Rosenmetoden. Sid 43 
9 Intensivkurs (2008) 
10 Brenner (2005) Rosenmetoden. Sid 30 
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Terapeuten bekräftar det klienten upplevde och klientens upplevelse vilket i regel åtföljs av en 
helt ny känsla av lätthet, avspänning, balans. Det är detta inre bevis som terapeuten bara har 
att bekräfta.11

 
Terapeuten tvingar inte på klienterna sina egna tankar och teorier utan upplever att klienterna 
är de enda som kan läka sig själv. De gör det genom fysiska upplevelser och insikter och 
genom en andlig kontakt som man hittar genom att arbeta med diafragmans rörelser. I det 
arbetet hjälper terapeuten klienten att hitta ett läkande utrymme inombords, men själva 
läkningen kommer från klienten. Terapeuten är aktivt inblandad bara såtillvida att hon tillåter 
läkningen att ske. Klienten överlämnar sig till läkningsprocessen när han inom sig kommer i 
kontakt med någonting bortom det egna jaget. Det är den andliga sidan av arbetet.12

 

                                                 
11 Intensivkurs (2007) 
12 Brenner (2005) Rosenmetoden. Sid 31 
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Begrepp i Rosenmetoden 
 
Syftet med detta avsnitt är att beskriva centrala begrepp och antaganden som används i 
Rosenmetoden. 
 
Kroppsligt utrymme 
 
Rosenterapeuten arbetar med en enkel men kraftfull modell av hur kroppen tar det utrymme 
den behöver i besittning. Som ett tredimensionellt väsen har kroppen höjd, vidd och djup. Hur 
mycket plats som finns tillgänglig för kroppen att röra sig och andas i avgörs av till vilken 
omfattning kroppens dimensioner upptar sitt potentiella utrymme. Följaktligen är möjligheten 
att delta i omgivningen optimal när vi är så långa, vida och djupa som vi kan vara. 
Kroppen är förnimmelsernas bas. Förutom beröring, smärta och temperatur registreras också 
känslor och tankar i kroppen. En persons medvetenhet om dessa fysiska förnimmelser, 
känslor och tankar associerade med dessa, bestäms av hur mycket av sin verkliga höjd, vidd 
och längd som personen upptar – hur mycket personen kan ta för sig och röra sig i livet: i sina 
tankar, känslor och varande – i sin potential. 
 
Ett av rosenmetodens primära mål är att tillåta kroppen att anta den form och den storlek som 
den har inre möjlighet till. Det som vanligtvis hindrar kroppen från att förverkliga detta är 
dess mönster av kroniska muskelspänning. 
Muskelspänningar och andningsmönster som har programmerats av automatiska, vanemässiga 
reaktioner, är rosenterapeutens informationskälla om klienten. Rosenterapeutens inträdesport 
till kropp- och tankesystem är muskulaturen och andningen hos den fysiska kroppen. 
Terapeuten använder sig av muskulatur och andning som vägvisare till klientens känslor och 
hans ”innersta jag”. På denna fysiska nivå börjar rosenmetoden och avancerar sedan in i ett 
arbete med känslor och språk.13  
 
Känslor 
 
Det finns många exempel på hur barn under uppfostran fått lära sig att inte visa känslor, eller 
sin egen vilja. De börjar då, på ett omedvetet sätt, att ta på sig olika mönster, spela roller och 
gömma sig bakom masker för att bli accepterade. 
 
Till exempel när man är ledsen och blir tillsagd att sluta gråta. Ledsenheten kvarstår men det 
känns inte tillåtet att visa den. Musklerna kring halsen och nacken hjälper då till att hålla 
gråten borta genom att spänna sig. Först kanske bara genom att avbryta gråten. Det finns 
många gamla talesätt som uttrycker vad som händer i kroppen, till exempel ”att svälja ner 
gråten”. Så småningom lär man sig att inte gråta, men känslan finns kvar. När även känslan 
hålls tillbaka trängs den ner i det omedvetna. I förlängningen ”glömmer” då muskeln hur det 
avspända normalläget känns. Till slut är man kanske inte ens medveten om att man blir 
ledsen.14

 

                                                 
13 Mayland (2001) Rosenmetoden. Sid 34 
14 Introduktionskurs (2006) 
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Känslors lokalisering 
 
”När vi kommer till vår kärlek är vi verkligen sårbara. Och när vi väl öppnar upp för en 
undertryckt känsla kommer alla upp. Du kan inte bara hålla nere en känsla, och du kan inte 
bara släppa upp en. Men det verkar som om sorg och ilska hålls inne högre upp i kroppen än 
rädsla. Rädslan upplever jag sitter mera i mitten och kärleken verkar sitt långt ner. Kärlek och 
förhållanden verkar sitta runt hjärtat, men verkligt djup, total kärlek verkar sitta mycket längre 
ned i kroppen, där benen sammanbinds med bäckenet, där vi tillåter oss själva eller inte 
tillåter oss själva att röra oss. Där hittas tillbakahållandet av den grundläggande rädslan och 
den djupaste kärleken. Jag kan bara säga att när jag arbetar på människor och den spänningen 
släpper, så kommer kärleken fram. Djup kärlek och djup rädsla.” 
Marion Rosen15

 
Andningen 
 
Att andas är livsnödvändigt. I regel behöver vi dock inte kontrollera vår andning – den 
regleras via det autonoma nervsystemet. Hur kommer det sig då att vi ofta begränsar 
andningen? Varför tillåter vi inte diafragman att arbeta naturligt? 
 
Andningen och diafragman kan ses som en nyckel till sambandet mellan kropp och själ och 
som en skärningspunkt mellan medvetna och omedvetna processer. Det finns många metoder, 
terapier och övningar där andningen tillskrivs stor betydelse, t ex yoga. I en del av dessa styrs 
andningen, i andra strävar man efter en naturlig och fri andning. 
 
I Rosenmetoden ses en begränsad andning där diafragman inte tillåts arbeta fritt och naturligt 
som en indikator på att vi håller tillbaka och begränsar oss. I behandlingen är en förändrad 
andning ett tecken för terapeuten på att klienten har kommit i kontakt med sitt omedvetna. 
När klienten tillåter diafragman att slappna av och arbeta utan att kontrollera den, blir 
andningen fri och otvungen vilket påverkar hela kroppen. Diafragman betraktas som en 
förmedlare mellan tankar/känslor och kroppen.16

 
Andningen och diafragman i rosenmetoden 
 
Ett viktigt område i kroppen är diafragman. Diafragman är som en bro mellan det medvetna 
och det omedvetna. Diafragman är känsligare än andra muskler på grund av sin koppling till 
det autonoma nervsystemet och på grund av att den knyter an till både det autonoma och det 
motoriska nervsystemet i stället för bara endera, som alla andra muskler. 
 
Diafragmans funktion är en viktig faktor när man ”läser” en kropp. Diafragman fungerar som 
en barometer över individens förhållande till omvärlden. Den skiljer sig från andra muskler. 
De flesta muskler har två ändar, med senor i båda ändar som fäster på benet men diafragman 
är en rund, kupolformad muskel som fäster runt om, på nederdelen av bröstkorgen. Den fäster 
vid bröstbenet nedre spets och på de tre nedre revbenen och de sex nedre revbensbrosken. På 
ryggsidan fäster den på de första tre ländkotorna med hjälp av två långa senor. Dessa kallas 
diafragmas ben (crus sinistrum och crus dextrum) och hjälper till med den bakre förankringen 
av diafragman.  
 
                                                 
15 Mayland (2001)Rosenmetoden. Sid 76 
16 Intensivkurs (2006) 
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Diafragman kommer till i den fjärde veckan av havandeskapet. Den utvecklas till att börja 
med på samma nivå som nackstrukturerna och delar därför nervförbindelse med nacke och 
övre skulderstruktur. När fostret utvecklas glider diafragman ned till sin fästpunkt men 
behåller sin neurologiska försörjning från halsryggraden, med phrenicusnerven. Diafragmans 
centrala del kallas centrum tendineum, och påverkas vid diafragmans sammandragning. 
 
 I avspänd position har diafragman en kupolliknande struktur. Vid sammandragning drar den 
ned sitt centrum och plattar på så sätt ut sig själv. När diafragman plattas u t ökar den 
volymen på bröstkorgen och minskar därigenom lufttrycket inuti lungorna och skapar ett 
vakuum. Luft kommer in i lungorna på grund av det högre trycket utanför kroppen. När 
diafragman slappnar av rör sig dess centrum tillbaka upp i bröstkorgen och minskar på så sätt 
bröstkorgens volym. Luften trycks under den naturliga, elastiska utandningsfasen ut ur 
lungorna med hjälp av diafragman och bröstkorgsväggen. Inandning är den aktiva delen av 
andningen. Utanding sker passivt och kräver under normala, vilsamma förhållanden ingen 
muskelansträngning.  
 
Kronisk muskelspänning i bröstkorgen och/eller ofrivillig muskelaktivitet under utandning 
hindrar in- och utandningens normala rytm. Lungorna kanske inte fylls så djupt och så jämnt 
som skulle kunna vara möjligt, luften kanske trycks ut med hjälp av muskelansträngning 
istället för att tillåtas flöda ut. Ibland är det önskvärt att kunna kontrollera luftflödet, till 
exempel när man talar eller sjunger. Som ett omedvetet vanemönster förminskar dock 
överflödig muskelspänning våra möjligheter att förändra vår andning allt eftersom vårt behov 
av syre, rörelse och uttryck förändras. En människas andningsmönster blir en redogörelse för 
dennes sätt att förhålla sig till världen. Sålunda tittar en rosenterapeut på andningen för att 
skaffa sig information. Hon vill lära känna andningsmönstret för att kunna arbeta med 
kroppen. 
 
Diafragman skiljer bröstkorgens ihålighet från bukens ihålighet. Genom diafragman går 
aortan med blod från hjärtat. Under diafragman, till vänster, sitter magsäcken och mjälten. På 
höger sida finns levern. Vid diafragmans rörelser under andningen, påverkar diafragman dessa 
organ. När diafragman, och de inälvor som omger den, har tillräckligt med utrymme att röra 
sig i, anser man inom rosenmetoden att diafragmans vaggande rörelse bidrar till organens 
hälsa, genom att på detta sätt ge inre massage.  
 
Andningen kan ske både medvetet och omedvetet. Därför påverkas den av både den medvetna 
delen av vårt nervsystem och nervsystemets omedvetna del. Under sömnen, och när vi inte 
tänker speciellt på andningen och dirigerar våra andetag styrs andningen från den medvetna 
delen av vårt nervsystem. Av de muskler som utför andningen är diafragman speciellt viktig.  
 
Både medvetna och omedvetna nervkontakter påverkar diafragmans verksamhet. Varje 
muskel har till viss del medvetet inflytande från hjärnan, detta kan också ske med diafragman, 
men annars arbetar den omedvetet. När diafragman dras samman strömmar luft in i lungorna, 
bröstkorgen utvidgas och de omgivande lederna rörs passivt. Hur stor mängd syre som görs 
tillgänglig avgörs av djupet och frekvensen i diafragmans verksamhet samt bröstkorgens 
möjligheter att utvidgas.  
 
Diafragmans uppträdande påverkas av många delar av hjärnan som uppfattar och tolkar 
kroppens behov. Nervändarnas receptorer i leder och muskler ger order till hjärnan att styra 
diafragman så att den ökar sin aktivitet för att göra mera syre tillgänglig för kroppen när leder 
och muskler stimuleras av ökad fysisk aktivitet. När de å andra sidan är i vila och mindre syre 
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krävs, påverkar nervändarnas receptorer hjärnan att dirigera en långsammare och jämnare 
andningscykel. 
 
Alla psykologiska tillstånd och känslomässiga reaktioner uttrycks även fysiskt i kroppen, ofta 
genom ett specifikt andningsmönster. Diafragman fungerar till exempel annorlunda när man 
är lugn jämfört när man är extatisk. Känslomässig medvetenhet och uttryck är möjligt endast 
om diafragman inte är begränsad av inre och yttre muskelspänningar. 
Ett motstånd mot vissa känslomässiga upplevelser kräver att man lägger band på de fysiska 
känslor och handlingar som följer en sådan upplevelse. Detta görs vanligtvis med hjälp av 
muskelspänning, och mer exakt, med hjälp av spänningar i diafragman.  
 
Andningscykeln reflekterar bortträngningen med en förminskad rörelse av diafragma, 
bröstkorg och de omgivande ledstrukturerna. När musklerna slappnar av och andningen 
förändras (vilket innebär ökad rörelse och utvidgning av bröstkorgen) inträffar psykologiska 
och emotionella förändringar som enligt rosenmetoden möjliggör en större känsla av 
självmedvetenhet. 
 
Cirkulationen påverkas av vanemässiga, kroniska muskelspänningar. När en del av kroppen 
hålls stel av spända muskler begränsas blodflödet i detta område. När musklerna slappnar av 
skapas ett större utrymme runt blodkärlen och blodet kan lättare flyta in i den omgivande 
bindväven. Artärerna har muskelfibrer i väggarna till de kärl som genom att dras samman och 
spänna av hjälper blodet att flyta. Venerna har inga muskelfibrer i sina bindvävsväggar. 
Blodflödet genom venerna är huvudsakligen beroende av sammandragning och avslappning 
av de omgivande musklerna. När ett område är spänt cirkulerar inte blodet så fritt som det är 
möjligt, och ger då inte full syretillförsel, värme och färg. 
 
Det begränsade blodflödet resulterar också i otillräcklig bortförsel av avfallsprodukter från 
musklerna, vilket resulterar i trötthet och smärta. Förutom detta håller spända muskler fast 
vätska som börjar stelna och hårdna när den hålls statisk. En förbättrad blodcirkulation hjälper 
till att bryta ned cellernas avfallsprodukter (till exempel mjölksyra) genom att leverera mera 
syre till cellen. Detta gör det lättare för kroppen att göra sig av med de produkter som är 
resultatet av nedbrytningsprocessen. 
 
När blodcirkulationen förbättras och rörelsen kommer tillbaka till den tidigare spända delen 
av kroppen, stimuleras nervändarnas receptorer. Så sker ofta, dock inte alltid. Denna 
förändring av det fysiska tillståndet kan upplevas som obekvämt och möjligtvis smärtsamt. 
Terapeuten behåller medvetenheten i detta område och fortsätter att röra och beröra det. När 
cirkulation och rörelse ökar i området anpassar sig den mjuka bindvävsstrukturen och lederna 
fysiskt, och obehaget försvinner vanligtvis. I vissa fall kan smärtan i musklerna vara i dagar, 
speciellt när en sedan länge spänd muskel har slappnat av. Denna molande smärta är normalt.  
 
När någon upptäcker vad han eller hon håller fast i diafragman och låsningen släpper 
framträder personens sanna jag. Diafragman sitter mitten av bålen där många känslor samlas, 
särskilt rädsla och stress. När den blir spänd och personen känner stress eller oro finns ingen 
tillit; rädslan är större än tilliten. Men när vi arbetar med diafragman får den en chans att 
slappna av så att tilliten kan återuppstå. 
 
När diafragman släpper all spänning tycks det som om människor överlämnar sig till det som 
händer, vad det än är. Det syns på dem att en koppling ägt rum, en som inte var tillgänglig för 
dem tidigare. Det är som en någon sorts nåd sänker sig över både terapeuten och klienten 
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under sådana omvälvande ögonblick. Det verkar som den nya andliga kontakten gör 
människor fysiskt friska samtidigt som en ny dimension öppnar sig i deras liv.17

 
Kroppens leder 
 
När en rörelse sker mellan två ben, som är belägen intill varandra, måste där finnas en led så 
att rörelsen inte orsakar friktion och nötning på benens ytor. Därför finns det också ledbrosk 
på de benytor som kommer i kontakt med varandra. Ledbrosken är mjukare än benen och gör 
rörelsen jämn och smidig. De hindrar att själva benen nöts eller irriteras vid rörelse. Runt 
leden finns en ledkapsel som består av bindväv. Den har en hinna på insidan, dess uppgift är 
att avsöndra den ledvätska som finns inne i leden och fylla ut utrymmer mellan ledbrosken. 
Denna vätska ger näring åt ledbrosken och håller dessa mjuka och elastiska.  
Rörelsen i leden stimulerar att ledbrosken får näring från ledvätskan. I en orörlig led 
produceras mindre ledvätska och ledbrosken får inte tillräckligt med näring. Hela funktionen i 
leden blir då sämre och leden blir stelare. Kroppen signalerar att något är fel – man känner 
smärta i leden. En rosenterapeut iakttar hela tiden patientens kropp under behandlingen. 
Särskilt tittar rosenterapeuten på hur klientens andning åstadkommer rörelser i klientens 
kropp. Om rörelsen stoppas upp någonstans så tyder detta på att där finns en stelhet i områdets 
led/leder och muskler. De spända musklerna på denna plats pressar benen närmare varandra. 
Ledbrosken utsätts för ständigt tryck och tillförseln av ledvätska med näring till brosken 
hindras. Då musklerna slappnar av minskar trycket på ledbrosken, leden/lederna blir rörligare 
vilket stimulerar produktionen av ledvätska och broskens förmåga att tillgodogöra sig 
näringen i ledvätskan.18

 
Rosenmetoden vänder sig till de områden som borde röra sig men som ändå inte gör det. När 
en förändring sker blir kroppen mera rörlig, vilket främjar ledernas, musklernas och 
cirkulationssystemets hälsa. Inom rosenmetoden fungerar graden av rörlighet och hälsa i 
dessa system som en metafor för det personliga och filosofiska sättet att förhålla sig på i 
världen. Kroppen är själva verket en levande självbiografi.19

 
”smärta är en vägledare som talar om för oss att vi gör något som inte är bra för vår kropp. 
Smärtan är kroppens rop på hjälp. Du gör något som kroppen inte längre kan klara av. 
Kroppen är väldigt tålmodig. Det krävs mycket spänning och missbruk innan den skapar 
smärta.” 
Marion Rosen20

 
Muskelarbetet 
 
En muskel kan dras samman och spänna av. På cellnivå ligger dessa små strukturer omlott, för 
att möjliggöra en sammandragning av muskeln när den utför en aktivitet. Så fort som denna 
aktivitet är avslutad, slappnar muskeln av och återtar sin ursprungliga, största möjliga längd. 
En muskels största möjliga längd är den längd som tillåter muskeln att vara maximalt avspänd 
medan den behåller sin kapacitet till maximal sammandragning. Om vissa eller alla muskler 
är konstant sammandragna, utan någon avspännings- eller förlängningsfas, är deras 
möjligheter helt eller delvis förbrukade. Musklerna har blivit mindre rörliga. De kommer då 

                                                 
17 Anatomikurs (2007) 
18 Anatomikurs (2007) 
19 Mayland (2001) Rosenmetoden. Sid 42 
20 Introduktionskurs (2007) 
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att inskränka rörligheten i en kroppsdel och deras möjlighet att utföra en rörelse eller en 
handling minskar. Följden blir att kroppens dynamiska natur, förmågan att röra sig, minskar. 
 
Våra muskler utför de rörelser som sker i kroppens leder. Bicepsmuskeln i armen 
åstadkommer till exempel böjning i armbågsleden. Om denna muskel är sammandragen och 
spänd under en lång tid blir armbågsleden mer eller mindre orörlig och ihop pressad. Detta 
sker också i kroppens andra leder när ledernas respektive muskler blir kroniskt spända. Att 
skapa orörlighet i leder är det motsatta resultatet till den rörliga muskelsammandragningen. 
Istället för att fungera och röra sig som avsett, tar den delen av kroppen mindre utrymme, blir 
mindre rörlig och mindre funktionell. 
 
Sådana kroniska muskelspänningar bidrar till en stel hållning och begränsade rörelsemönster 
som kan påskynda eller orsaka obehag. Kroppen kanske inte visar att något är fel förrän 
stelhet och tryck på lederna gör sig påminda och efter en tid resulterar i smärta. Att försöka 
röra en orörlig led skapar en förnimmelse av motstånd och kanske också smärta.  
 
Kroppen bör vara mottaglig, rörlig och lättillgänglig. Områden som inte är mottagliga, som är 
orörliga och otillgängliga är vanligtvis begränsade av muskelspänning. Medvetna försök att 
slappna av skapar en viss förändring. När sådana försök har gjorts, är den resterande 
spänningen resultatet av ett ofrivilligt eller omedvetet fält av neurologisk stimulering. 
 
En person vars kropp begränsas av mycket muskelspänning, upplever världen med begränsad 
möjlighet att röra sig och att uppfatta förnimmelser. Ibland påverkas önskade aktiviteter. 
Nacken till exempel har möjlighet till många naturliga rörelser – framåt, bakåt, från sida till 
sida och i cirklar. Om nackmuskulaturen är spänd, är dess rörelse begränsad. Aktiviteten som 
skulle underlättas av en rörlig nacke är istället ansträngande. 
 
Kroppen är ett redskap för många möjliga upplevelser. Avsikten med rosenarbetet är att öka 
medvetenheten i kroppen, att erkänna de nuvarande, faktiska förhållandena av spänning och 
begränsning och att introducera möjligheten till större utrymme och rörelse. Dessa 
förändringar betyder en förändring av kroppens vanemönster. Förutom våra tankemönster har 
vi också kroppsliga vanemönster. När ett vanemönster förändras, förmedlas en annorlunda 
neurologisk information från kroppens yttre till det centrala nervsystemet. När kroppen tillåts 
att användas på ett nytt sätt och kan skapa nya uttrycksmöjligheter använder den sig mindre 
av gamla invanda mönster. Bytet av gamla vanemönster mot nya är den förlösande och 
återuppbyggande effekt som Rosenarbetet har på kroppen. Rosenarbetet kan åstadkomma 
olika slags förändringar i kroppen. En muskel kan skälva innan den mjuknar. Cirkulationen 
kan förbättras och ge värme eller färg åt ett område. Andningens rytm och djup kan förändras.  
 
Alla dessa resultat visar på en förändring från etablerade vanor. Förändringen kan vara enkel 
och ändå ge ett djupt gensvar, både fysiskt och emotionellt. Förändringen påverkar också 
immunförsvaret. Immunförsvaret och alla andra kroppssystem påverkas av avslappning, 
eftersom avslappning bringar kroppen i samklang med dess naturliga funktion, precis som 
kronisk spänning tar ifrån kroppen dess naturliga funktion. Avslappning understödjer den 
normala funktion som fanns där innan sjukdomen startade. Sjukdom är en process som startas 
av en obalans, ett obehag i kroppen.21  
 

                                                 
21 Anatomikurs (2007) 

 15



Muskelspänningar 
 
En spänd muskel arbetar hela tiden. Den har ”glömt bort” hur det är att inte arbeta. Styrka är 
vad som händer mellan avspänning och spänning. Det gäller alltså att hitta styrkan. 
 
Spända muskler begränsar inte bara andningen, utan hindrar också smärta, försvagar 
immunförsvaret och framförallt stänger av kontakten med vår inre kraft, vår egen sanning. 
 
Försämrad syretillförsel och näring till muskelcellerna leder i sin tur till att den ledvätska som 
omger lederna inte får den näring som behövs. Muskelcellerna skall även transportera bort 
avfallsprodukter. Långvariga omedvetna spänningar kan därför i förlängningen leda till att 
broskbildningar, artroser och muskelinflammationer uppstår. För att blodet ska strömma 
genom alla kapillärkärl, bör man alltså eftersträva att hela kroppen är avspänd. 
 
Kroppens spänningsmönster – kroppens ”attityd” – kommer sig av vanan att spänna sig. Inom 
rosenmetoden så ser vi spänningen som ett uttryck för en känslomässig inställning. I arbetet 
med fysiska spänningar arbetar man därför också med motsvarande känslomässiga hållning. 
De flesta spänningar är omedvetna och kopplade till smärtsamma känslor som vi inte kunde 
hantera när de uppstod. Med hjälp av spänningarna håller vi känslorna på avstånd, begravda i 
den omedvetna delen av psyket.  
 
Muskelspänningar kan representera att vi håller något nere (undertrycker), håller något kvar, 
håller något samman eller håller något tillbaka. När kroppen är konstant spänd är det alltid ett 
hinder för den naturliga rörelsen av aktivitet/avslappning, avslappning/aktivitet. Det blir bara 
ett spänningstillstånd och ingen avspänning. De känslor som vi inte kunde hantera när de 
uppstod lever fortfarande inom oss, och de kan komma tillbaka så snart vi slutar hålla dem 
ifrån oss.22  
 
Genom avslappning kan vi få kontakt med våra känslor och upplevelser som vi inte kunnat 
bearbeta tidigare men kan bearbeta nu. De dyker upp i form av minnen, bilder eller bara rena 
känslor. Att återfinna kontakten med känslorna är att göra sig av med en ballast av känslor 
och spänningar som vi bär med oss och som stör vårt dagliga liv. Den ”dolda juvel” som vårt 
innersta väsen (kärnan inom oss – självet) utgör kan börja framträda.  
Det är inte självklart för en terapeut vad klientens innersta kärna är, men terapeuten kan se 
mönster som förhindrar människor från att lära känna sig själva och sanningen. Hindren är 
omedvetna. Terapeutens uppgift är att få kontakt med hindren, göra dem tillgängliga för 
klienten och hjälpa honom att hitta sin innersta kärna med hjälp av de ledtrådar han ger.23  
 
”Innehållet i spänningen är utan betydelse för utövande av metoden. Vad som är viktigt är att 
först och främst erkänna behovet av bortträngning, den kroniska muskelspänning som krävs 
för att upprätthålla mönstret, och undersöka huruvida det behovet alltjämt finns kvar.”24  
”Klienter spänner omedvetet musklerna för att hålla en känsla borta. De kan inte acceptera 
den känslan. Om en klient väljer att inte känna, om han fortfarande inte är kapabel att hantera 
känslan, kan han stänga av känslan och spänna sig igen.” 
Marion rosen25

                                                 
22 Anatomikurs (2007) 
23 Brenner (2005) Rosenmetoden. Sid 79 
24 Introduktionskurs (2006) 
25 Mayland (2001) Rosenmetoden. Sid 72  
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”Allt vi vill är att människor ska komma i kontakt med vad de håller tillbaka, och till vilken 
omfattning de håller tillbaka allt det som de bär omkring på och som de inte vill tillåta sig 
själv att uppleva. Alla dessa saker vi bär omkring på inuti oss själva hindrar oss faktiskt och 
skapar en barriär mot att leva. De är som bördor, som klippblock i våra varan.” 
Marion Rosen26

 
Integration 
 
Rosenmetoden är inte en utagerande metod. Känslorna ageras inte ut under en behandling. 
Inom rosenmetoden säger vi att agera ut känslor är att göra dem. Då känslor återupplevs 
genom rosenmetoden, upplevs de ofta med en suck. Inre utrymme som utvidgats fylls med 
rörelsen av andningen, ofta under några sekunder. Den insikten man når i dessa ögonblick 
behöver ibland mycket längre tid, dagar eller veckor, för att bearbetas eller integreras.27

 
Den process som Rosenmetoden kan bidra till handlar till stora delar om att integrera det vi 
blir medvetna om så att kropp, själ och psyke är i harmoni med varandra. 
Integrationsprocessen är oftast subtil. Man kan uppleva en känsla och/eller ett minne många 
gånger innan den förändras eller släpper. 
 
I Rosenmetoden verkar det inte som om man alltid måste bli psykiskt medveten om orsaken 
till en spänning, attityd eller dylikt för att en förändring ska ske. Personer som jag har varit i 
kontakt med och även jag själv har upplevt att man en dag funnit att man känner och/eller 
agerar på ett annorlunda sätt som bättre stämmer överens med hur man innerst inne känner 
sig. Det finns inte längre någon anledning att vara någon annan än den man är. 
”När du är i kontakt med hur eller vad du kände om något och uttrycker det, bryts barriären 
ned och det blir harmoni mellan hur du känner dig (inom dig) och hur du uttrycker dig. Det 
handlar inte längre om ”hur ska jag uppträda” utan om ”hur känner jag mig och hur kan jag 
uttrycka det”.28

 
Språket 
 
Rosenterapeuten använder inga psykoterapiska tekniker, tolkar inte det som sägs eller ger 
klienten råd. I stället pratar terapeuten om vad hon ser i kroppen, inklusive de förändringar i 
andningen som hon iakttar. Terapeutens frågor är avsedda att passera förbi den tänkande 
hjärnan och väcka ett svar i kroppen. 
 
Under behandlingen kan klienten börja berätta saker och terapeuten följer då andningen och 
lyssnar på rösten. Om kroppen inte ger någon förändring i andningen så säger terapeuten: Din 
kropp svarar inte på det du säger. Men om det blir reaktioner i kroppen så ställer hon frågan: 
vad var det som hände? Eller bara säga att andningen har kommit igång. Orden är till för att 
göra klienten uppmärksam på vad som är viktigt för honom. Terapeuten lägger ingen 
värdering i det som kommer upp. 
Inom rosenmetoden så tror vi mer på vad kroppen berättar för oss än vad intellektet berättar – 
kroppen ljuger inte. Eller som Marion säger ”kroppen talar tydligast om det vi försöker 
dölja.”29

                                                 
26 Mayland (2001) Rosenmetoden. Sid 20 
27 Mayland (2001) Rosenmetoden. Sid 78  
28 Mayland (2001) Rosenmetoden. Sid 81 
29 Introduktionskurs (2006) 
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Det är inte nödvändigt att ställa frågor och prata under en behandling för att uppnå 
avslappning och komma i kontakt med det omedvetna. För klienter som har lätt för att ”gå 
upp i huvudet” och analysera/intellektualisera kan det vara bättre att undvika alltför mycket 
prat under behandlingen.  
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En rosenbehandling 
 
Redan då klienten kommer in i rummet ser terapeuten på klientens rörelsemönster. Terapeuten 
försöket att skaffa sig en icke värderande bild av vem klienten är genom hans hållning, hur 
han rör sig, blick och röst. 
En behandling varar i ca 50 – 60 minuter och varje behandling är unik. Inför behandling så 
ombeds klienten att klä av sig allt utom underkläder och lägga sig på mage på en 
behandlingsbänk. Till en början täcks kroppen med en filt som man sedan förflyttar beroende 
på var på kroppen terapeuten jobbar. 
  
Rosenterapeuten börjar med att titta på ryggen för att se var musklerna verkar spända, var 
andningen rör sig fritt och var den hålls tillbaka. Hon får på så sätt en generell bild av vad 
klienten uttrycker med sin kropp. Hur mycket utrymme tillåter sig personen? Drar han ihop 
sig? Vad behöver ske för att han ska kunna ge upp sitt sammandragna utrymme och hitta sitt 
verkliga utrymme igen? Vilken riktning har spänningen? Trycker han ned sig? Håller han sig 
uppe? Blåser han upp sig? Separerar han sin övre del från sin undre del genom att spänna sig 
på mitten? Dessa frågor ställs i tysthet och betraktandet uppskattningen görs snabbt så att 
klienten inte får en obehaglig känsla av att vara studerad. 
 
Rosenterapeuten låter sedan sina händer glida mjukt över klientens kropp. Hon samlar 
information och jämför det hon ser med vad hon känner. Nu kanske hon börjar prata med 
klienten om vad hon ser. Hon gör det på ett icke dömande sätt. Uppgiften är att långsamt 
utvidga hans medvetenhet om sig själv. 
 
Medan rosenterapeuten talar till klienten iakttar hon hans kropp. Hennes frågor och utlåtanden 
är tänkta att passera förbi medvetandet och väcka svar från kroppen. Om det väcker ett svar i 
det omedvetna kommer det till uttryck i klientens kropp, vanligtvis under terapeutens händer. 
Andningen kommer in i området, eller så hålls den snabbt tillbaka, spänningen i muskeln 
kanske mjuknar, eller så sprider sig en rodnad i området. Terapeuten iakttar och känner efter 
på det ställe på klientens rygg som är mest orörlig, tillbakahållet eller som han inte använder i 
sitt uttryck av sig själv. Klienten är omedveten om vad han håller tillbaka. Terapeuten går lite 
djupare med sina händer allt eftersom hon arbetar, för att kontakta spänningen på dess egen 
nivå och spänning. När hon arbetar känner hon att spänningen ”ger efter” något och antar då 
att det finns möjlighet för klienten att bli medveten om det här stället, och på så sätt öka 
medvetenheten om sig själv. När muskeln mjuknat och spänt av följer rosenterapeuten 
gensvaret med sina händer. 
 
Ofta ser terapeuten förändringen innan klienten själv känner den. Hon lägger kanske märke 
till att den sammandragna muskeln jämnas ut, och att formen på ett område som hon arbetat 
med förändras och att andningen börjar komma in i området. 
Rosenterapeuten arbetar på alla spända områden på ryggen tills hon känner rörelsen av 
andningen genom hela ryggen. Därefter kan hon be klienten vända sig. Ibland blir det tydligt 
för henne att klienten har tillåtit all öppning eller avspänning som han kan i ryggen och att det 
skulle vara mer produktivt att arbeta på framsidan. 
 
Diafragman är den största andningsmuskeln och dess aktivitet syns bäst om klienten ligger på 
rygg. Diafragmans rörelse visar hur mycket spänning klienten fortfarande har. Framifrån syns 
även klientens andning och ansiktsuttryck, vilket motsvarar de förändringar som sker. När 
terapeuten arbetar med de muskler som rör sig med diafragman kan man ibland se en 
skälvning i själva diafragman. Rörelsen i buken kan börja som de gör då en person gråter eller 
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snyftar, trots att uttrycket i ansiktet inte har förändrats. Det kan betyda att sorgen som uttrycks 
i kroppen inte når till klientens ansikte och medvetande. Terapeuten får då leta efter de ställen 
runt nacke och bröst som klienten spänner för att hålla nere den känsla som finns i den nedre 
delen av kroppen. När hon arbetar på det området börjar klienten bli medveten om sorgen och 
ett sorgset uttryck kommer över ansiktet. Efter ett tag dyker kanske några tårar upp i ögonen 
och snyftningarna som tidigare sågs i buken och diafragman börjar komma fram. Ansiktet tar 
ofta uttryck av den ålder vid vilken den speciella händelsen inträffade. Rosenterapeuten kan 
fråga klienten vad det var som hände vid den ålder klientens ansikte avspeglar.  
 
Det är inte det vi vet som ger muskelspänningen, utan det vi inte vet. Behandlingen går därför 
ut på att göra kroppen medveten om att muskeln eller muskelpartiet håller kvar i spänning 
fastän orsaken inte längre existerar. Ofta känner klienten en smärta i muskeln eller så kan 
området vara så avstängt att det nästan saknar känsel. 
 
Terapeuten gör klienten medveten om den förändring hon ser, och känner, genom sina 
händers rörelse och genom att ställa honom en fråga eller göra ett påstående om processen och 
sina observationer. Vad händer när kroppens spänningar försvinner? Musklerna blir mjukare, 
längre, bredare och känslor kommer upp till ytan. Kroppen får en ny rörelsefrihet, och en helt 
ny människa framträder; en människa som andas fritt. Andningen kan förändras under en 
session även om klienten inte är medveten om att det händer. Terapeuten kan se förändringar i 
andningen, i uttrycket och ansiktsfärg, i ögonrörelser, och allt detta signalerar att tidigare 
omedvetna känslor är på väg upp. Ofta lägger terapeuten märke till förändringarna innan 
klienten själv märker dem. När klienten andas med aktiv viljestyrka ser andningen mer 
kontrollerad ut, mer regelbunden, mer sammandragen. Men om andningen är ”naturlig” är den 
djupare, mindre regelbunden och mer rymlig. Det är den sortens andning vi letar efter när vi 
söker tecken på djup avslappning och lätthet. 
När en spänning släpper får undanträngda känslor och minnen en möjlighet att komma upp i 
medvetandet. Ibland kanske klienten bara känner sorg eller trötthet, ibland ett förlösande 
skratt eller känslan av att det blev bättre plats i bröstkorgen. Ofta händer det att klienten 
känner sig avslappnad efter en behandling men att inte något speciellt har hänt. Behandlingen 
kan även ge verkningar flera dagar efteråt i form av ovanstående t ex trötthet, pigghet, minnen 
eller känslor. 
Det finns inget mönster eller regler för hur terapeuten ska ”plocka fram minnen”. Metoden går 
ut på att terapeuten på ett lyhört och närvarande sätt följer klienten i dennes process. Vad man 
kommit fram till är att det är själva beröringen som är det viktigaste. Huden är vårt största 
känselorgan. 
 
Det går inte att säga hur många behandlingar som behövs för att kroppen ska släppa en 
muskelspänning eller förträngd känsla. Det finns personer som känner befrielse efter ett fåtal 
behandlingar, och de som tar behandlingar under lång tid utan att märkbar förändring. Det kan 
då vara väl undangömda eller svåra upplevelser, för vilket kroppen behöver tid. Det kan även 
vara försvar som kroppen behöver.  
Kroppen ska vara mogen för att möta den undanträngda känslan. Generellt kan sägas att det 
ska gå så lång tid mellan behandlingarna att personen har möjlighet att ta hand om uppkomna 
känslor.30

 

                                                 
30 Intensivkurs (2007) 
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Vad klient och terapeut upplever 
 
Varje behandling är en ny upplevelse både för rosenterapeut och för klient. Det finns kanske 
inte någon synlig kontinuitet alls i en serie behandlingar, utveckling är inte alltid möjlig att 
spåra. 
Terapeuten går in i varje behandling utifrån ett icke-vetande, eftersom hon inte har delat detta 
speciella ögonblick med klienten förut. Hon lär sig att inte binda sig vid resultat. Hon kan 
aldrig förutsäga vad som ska hända, eller ens vara säker på att något ska hända. Klienten 
accepterar det faktum att de har påbörjat en resa mot självkännedom och att det som kommer 
upp till ytan vid varje tillfälle är mer av dem själva. 
 
Terapeuten arbetar med kroniska muskelspänningar som krävs för att bibehålla en 
kroppshållning som maskerar klientens verkliga jag. Kroppshållningen, sättet att stå eller att 
röra sig på kan förändras. Det kan ske när man återupplever den händelse som orsakade 
kroppshållningen och de efterföljande spänningarna, samt när man uttrycker de känslor som 
händelsen associerats med. Terapeuten är där för att leda klientens uppmärksamhet till 
spänningen. Ofta verkar det som om inte mycket har hänt efter en behandling. Men när 
klienten kommer tillbaka för nästa behandling kanske han berättar att gamla minnen, känslor 
och händelser har dykt upp i hans medvetande efter det senaste besöket. Ibland kan detta 
uppdykande från det förflutna få klienten att känna sig osäker. Då kan det vara bra att försäkra 
honom om att detta är en del av vad som förväntas ske med rosenmetoden. 
Det ständiga arbetet som krävs för att producera och bibehålla en onaturlig kroppshållning 
kräver mycket energi. När en onaturlig kroppshållning bibehålls under en tid, blir den 
omedveten. Man ser den som ett tillstånd av kronisk spänning eller kroniskt ”hållande” i 
kroppen. När spänningen släpper efter blir energi istället tillgängligt för annat. Ofta 
rapporterar klienten att de känner sig energisk eller lättare. 
 
Rosenmetoden hjälper klienten att finna sanning genom det spontana uttrycket i hans egen 
kropp. Kroppen stödjer och bekräftar klientens berättelse. Om klienten säger något som inte är 
ett uttryck för hans sanna upplevelse så svarar inte kroppen. När klienten säger det som är sant 
– det vill säga hans verkliga upplevelse av sig själv – svarar hans kropp. Förändringen i 
medvetenheten är märkbar i hans kropp. 
Terapeuten gör klienten uppmärksam på denna förändring och ber honom tala om vad som 
händer. Det spelar ingen roll hur enastående upplevelsen som klienten beskriver är – om 
kroppen inte svarar är berättelsen inte sanningen. Mycket av rosenmetoden går ut på att följa 
processen på nära håll och att låta klienten veta när, ”det inte är det”, om och om igen, tills 
klienten finner sin sanning. Varje förändring försvagar vanans grepp och nya aspekter av 
personen dyker upp. Rosenmetoden går inte ut på att bota sjukdomar. Den kan ge klienten 
möjlighet att lära känna och ta ansvar för sin kropp. Få möjlighet att låta kroppens 
självläkande krafter få mera utrymme.31

 
Klienten kan få en ny syn på sig själv och får kanske svårigheter att integrera delar av sitt 
gamla liv med sitt nya livssätt. Han kanske inte längre uppskattar samma nöjen, vänner eller 
arbete. Han kanske känner sig felplacerad. Han kan inte gå tillbaka och han kanske inte vet 
hur han ska gå framåt. Vid denna tidpunkt kanske han behöver mer traditionell 
psykoterapeutisk hjälp med integreringsprocessen. Han kanske behöver tid för sig själv för att 
förstå och assimilera den nya upplevelsen. Han kanske undersöker nya intressen, nya 
relationer och nya möjligheter i ett försök att utvärdera upplevelsen av sig själv. När den 

                                                 
31 Intensivkurs (2007) 
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självupptäckande processen utvecklas blir klienten medveten om de många nivåerna av 
spänning i sin kropp. Han blir medveten om hur han har undanhållit sig själv från sig själv 
och från människor runt omkring sig. Enligt Marion så är den känsla som klienter håller 
tillbaka mest av allt är sin kärlek. När de känner sin egen kärlek finner de sig också i kontakt 
med den universella kärleken. Marion började med sjukgymnastik och upptäckte att även 
känslor arbetade i kroppen. Hennes metod har nu utvidgats till att även inkludera den andliga 
aspekten av uttrycket kropp och tanke.32

 
Marion Rosen säger: ”Min massagemetod väcker liv i kroppens frusna känslor. Det som finns 
bakom den fysiska smärtan. Medvetenheten hjälper oss att släppa smärtan. Vi använder vår 
muskulatur för att hålla smärtan nere. Vi säger inte jag vill stoppa undan smärtan, ilskan, 
sorgen, men när vi håller tillbaka något, håller vi också tillbaka kärleken och glädjen. Ja, allt 
som gör livet värt att leva. Det är inte möjligt att frigöra kärlek och lycka och undvika 
smärtan”.33

Marion fortsätter: ”Som sjukgymnast gjorde jag något för att klienten skulle bli bra. Men 
spänningen och sen smärtan kom tillbaka. Med Rosenmetoden får personen möjlighet att bli 
fri spänningen genom att tillåta sig att känna. Jag slutar ofta en behandling utan att veta vad 
som hänt. Men klienten vet”.34

 
”Ett av Rosenmetodens primära mål 
Är att tillåta kroppen anta den form 
Och storlek som den har inre möjlighet till”.35

 
Tilltron till klienten 
 
I Rosenmetoden anser man att klienten som bär sitt eget svar. Terapeuten finns där med 
honom för att underlätta fysiskt och psykisk medvetenhet, men det är klienten som bär 
ansvaret för sin utveckling och sina beslut.  
 
Kravet på och tilltro till klientens förmåga och ansvar för sin utveckling gör att Rosenmetoden 
är mindre lämpad för personer med skör jag struktur eller starka behov av försvar. 
Rosenterapeuten har här ett ansvar att identifiera, avböja och eventuellt lotsa klienten vidare 
till en terapeut med kvalificerad psykologisk och/eller medicinsk skolning och erfarenhet.36

 
Terapeutens förhållningssätt 
 
För att få kontakt med klienten är det viktigt att man som terapeut strävar efter att ha ett öppet 
och ärligt förhållningssätt till sig själv. Det verktyg hon arbetar med är sig själv, är hon inte 
själv fullt närvarande så kan hon inte heller nå en djup kontakt med sin klient. Mötet med 
klienten förutsätter att terapeuten förmår att vara tillsammans med klienten i den process han 
just då befinner sig i samtidigt som hon skiljer på sina egna och klientens reaktioner. För att 
verkligen kunna spegla en muskelspänning krävs det att terapeuten är ytterst känslig och 
subtil i beröringen. Detta kräver i sin tur stor närvaro under behandlingen.37

 
                                                 
32 Mayland (2001) Rosenmetoden. Sid 84 
33 Introduktionskurs (2007) 
34 Introduktionskurs (2007) 
35 Mayland (2001) Rosenmetoden. Sid 34 
36 Intensivkurs (2007) 
37 Intensivkurs (2006) 
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Tystnadsplikt 
 
Tystnadsplikten är nödvändig för allt förtroligt arbete med människor som utförs 
professionellt och rosenmetoden är naturligtvis inget undantag. Med rosenmetoden kontaktas 
spända områden och sannolikt kommer vad som tryckts ned upp till ytan. Rosenterapeuten 
måste skapa och bibehålla en öppen plats för att det som hållits nere, stängts inne eller motats 
undan, ska kunna stiga upp till ytan och bli bemött i en trygg, tillitsfull och accepterande 
atmosfär.38  
 
Utbildning i rosenmetoden 
 
Utbildning i rosenmetoden kan man delta enbart för sin egen personliga utveckling eller med 
syfte att bli rosenterapeut. Man kan börja i kurser i rosenmetoden från det året man fyller 25 
år.  
Utbildningen består av grundutbildning och praktikår: 
Grundutbildningen omfattar 1 introduktionskurs, 2 kurshelger (du kan byta ut en kurshelg mot 
en introduktionskurs), 7 intensivkurser, 2 kurser anatomi för rosenelever och 3 intervjuer och 
kan göras på kortaste tiden ca 3 år eller fördelas på längre tid om man vill 
I praktikåret ingår: Ge 350 klientbehandlingar, få 25 egna behandlingar av rosenterapeut, ha 
ca 45 timmars handledning enskilt, i grupp samt enskilda samtal. 
Praktikåret beräknas vara klart på 12 – 18 månader.  
Internationellt Certifikat erhålls från The Rosen Institute i USA efter godkänd utbildning.39

 
Att göra skillnad mellan rent intellektuellt kunnande, som man kan förvärva genom böcker 
eller föredrag, och den verkliga insikt som endast kan uppnås genom samordning av två 
element: självupplevd erfarenhet och medveten insikt, som gör att man kan dra lärdom. När 
denna insikt finns kan vi konstatera att den alltid verkar som en förvandling av hela 
människan. I denna mening kan man inte förärva en ny insikt utan att själv förändras om än i 
ringa grad. På detta vis skiljer sig insikt från vetande. Således är rosenterapeuten precis så stor 
som hennes medvetande nivå är. Hon kan inte hjälpa andra annat än i den mån hon praktiskt 
och medvetet åtminstone till en del har mött och bearbetat sina egna orsaker till 
muskelspänningar i sin kropp, därav den långa utbildningstiden och kravet att genomgått egna 
behandlingar.40  
 

                                                 
38 Intensivkurs (2006) 
39 Axelsons (2007) Kurskatalog. Sid 16 
40 Introduktionskurs (2006) 
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Teori 
 
Det omedvetna 
 
Jung talar om en del av psyket som ”det omedvetna” och denna del menar han består av två 
skikt. Dels det personligt omedvetna som till sitt innehåll är förvärvat, grundat på personliga 
erfarenheter och specifikt för var och en av oss, dels det kollektivt omedvetna som inte är 
förvärvat utan medfött. Dess innehåll är av allmän natur och detsamma överallt och finns 
inom alla människor.41

 
Komplex 
 
I det personligt omedvetna hittar vi de s.k. ”komplexen”. Enligt Jung är komplexen en 
kungsväg till det omedvetna. Komplex kan ses som bortsprängda delar av psyket. Etiologiskt 
har de ofta sin upprinnelse i ett så kallat trauma, en känslomässig chock eller något liknande, 
som våldsamt har avskilt en del av psyket.42 Komplexen är utomordentligt starka krafter som 
är laddade med sinnesrörelse och som kan utlösas av ett ord eller en handling och när de stiger 
upp till ytan behärskar de oss fullständigt. Är vi omedvetna om dessa komplex är risken 
mycket stor att de orsakar kaos i våra liv. Det finns både negativa och positiva komplex och 
de är alltid kopplade till känslor och bilder som tillhör vår personliga bakgrund. De positiva 
komplexen gör oss kreativa och produktiva medan de negativa gör oss destruktiva. Jung sade 
själv vid något tillfälle att det inte är farligt att ha komplex, det farliga är när vi tror att vi inte 
har dem. 
 
Arketyper  
 
I det kollektiva omedvetna finner vi arketyperna. Arketyperna är medfödda och de yttrar sig i 
olika mönster som vi har med oss i födseln. Det lilla barnet gör vissa saker som t ex suger, 
griper, härmar mm utan att någon behöver lära ut det. Det är vad Jung kallar arketypiskt 
beteende. Man kan säga att det arketypiska står det instinktiva mycket nära och att det är 
något vi har inbyggt i våra gener. De fyra viktigaste arketyperna är persona, anima/animus, 
skugga och Självet, och de är också viktiga i individuationsprocessen 
 
Persona 
 
Arketypen persona är ett komplicerat relationssystem mellan det individuella medvetandet 
och samhället – en slags mask. En skådespelar mask som vi visar utåt. En persona kan ha 
många sidor, en är professionell och formell, vi har en privat persona och den kan växla med 
ålder, sociala sammanhang och intressen. Problem blir när persona och självet inte stämmer 
överens. Om den enda person du känner till är till exempel din yrkespersona – när du 
identifierar dig med din yrkesroll. 
 
Jaget  
 
Jaget är en funktion i det medvetna, samordnar och styr minnesbilder och sinnesfunktionerna. 
Håller ihop personligheten och svarar för kontinuitet och personlig identitet, bedömer graden 
                                                 
41 Jung (1995) Arketyper och drömmar. Sid 102 
42 Hark (1997) Jungianska grundbegrepp från A till Ö. Sid 130 
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av verklighet inom och utom oss. Försöker assimilera de omedvetna innehållen och ge dem en 
uttrycksform som gör det möjligt för medvetandet att uppleva dem.43

  
Skuggan  
 
Arketypen Skuggan kan vara en personlig, en arketypisk och en kollektiv skugga. Den 
personliga skuggan utgör de delar av vår personlighet som vi tränger undan eftersom vi inte 
vill kännas vid dem. För att slippa ta itu med dessa delar i den egna personligheten projicerar 
vi ut dem på andra människor och bekämpar dem också hos dessa människor trots att vi borde 
ta hand om dem hos oss själva. 
Den kollektiva skuggan projiceras ut på dem som vi uppfattar som ”de som inte är som oss”. 
Det kan gälla människor som har en annan hudfärg, religion, kultur mm. 
Den arketypiska skuggan är självets egen motsatts. 
Att bli medveten om sin skugga och att integrera skuggsidorna med den egna personligheten 
är ett viktigt steg i individuationsprocessen, den utveckling vi genomgår för att bli ”helare” 
människor.  
 
Anima/animus 
 
Anima är arketypen för det kvinnliga i mannens omedvetna del i psyket och står för eros 
principen hos honom. Denna s.k. själsbild utvecklas genom kontakten med modern. Animan 
upplevs av mannen via hans projektioner på olika kvinnor i hans liv, modern, älskarinnan, 
systern, hustrun osv. Anima har en förmedlande funktion mellan det medvetna och det 
omedvetna. 
 
Animus är arketypen för det manliga i kvinnans omedvetna och står för logosprincipen hos 
henne. Det är i kontakten med fadern som animus aktualiseras för kvinnan. På samma sätt 
som mannen projicerar ut sin anima på kvinnor, projicerar kvinnan ut sin animus på männen i 
sin närhet och vi behöver bara titta på hennes make eller annan känslomässig närstående man 
för att få en bild av hennes animus. För mannen och kvinnan ska kunna älska varandra för den 
de själva är och inte vara förälskade i ”sin egen avbild” som i anima/animus projektionen så 
krävs det att projektionen dras tillbaka. Först då kan verklig djup kärlek uppstå mellan två 
människor – där ingen av parterna tvingas bära på en projektion av den andra.  
 
Självet 
 
Det paradoxala med självet är att det på en gång både är en kollektiv arketyp och samtidigt 
grunden för all individualitet. Vi människor strävar efter helhet och balans och självet är hela 
det mänskliga psyket men också dess kärna. Är då självet inte i samklang med jaget och den 
persona jag visar upp och har vi dålig kontakt med anima/animus och en mängd skuggor 
tränger sig på, då är ju balansen i självet rubbad. Då är individuationsprocessen vägen att 
återfå balansen i självet.44

  

                                                 
43 Hark (1997) Jungianska grundbegrepp från A till Ö. Sid 120 
44 Wikström, Geels (1999) Den religiösa människan. Sid 377 
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Individuationsprocessen 
 
Individuationsprocessen startar med att jaget känner sig otillräckligt, vi känner att det finns en 
kluvenhet inom oss, vi är inte i balans. Självet är ju överordnat jaget och hela psyket och 
strävar efter helhet, finns det en konflikt mellan Självet och Jaget gör att vi känner oss 
splittrade. Detta kan först märkas att vår persona känns fel eller falsk.  
 
Jung säger att individuationsprocessen kan beskrivas ”att bli sitt eget Själv … och kan också 
översättas som självförverkligande.45  
Individuationen innebär en psykologisk utvecklingsprocess som uppfyller de givna 
individuella bestämmelserna, som med andra ord gör människan till just det bestämda, 
enskilda väsen hon nu en gång är. 
Individuationsprocess kallade Jung den process genom vilken människan blir den hon 
verkligen är genom att förverkliga sin inre psykiska potential. 
Och att Individuationens mål är enligt Jung ”ingenting annat än att frigöra självet från ena 
sidan personans oäkta hölje å den andra från de omedvetna bildernas suggestiva makt.”46  
 
Individuation är ingenting som man väljer själv, utan den tvingar vissa individer under 
speciella omständigheter. Människor som förlorat känslan av att livet har en mening. Målet 
kan definieras som att skapa förutsättningar för att utveckla hela den mänskliga potentialen 
både som individ och samhällsvarelse. Jung visar också på hur människan genom att umgås 
med drömmar, sagor, myter och annat symboliskt material kan stimulera den självläkande 
kraften hos sig själv, nämligen fantasilivet.47

 
Transcendent funktion 
 
Individuationsprocessen handlar om att undersöka sig själv och förstå lite av det som ryms i 
det omedvetna, hur man hanterar sina skuggor och få en samklang mellan jaget och självet så 
jag kan visa upp en äkta persona. Lyckas jag med det då har jag nått något gudomligt, en 
harmoni – den transcendenta funktionen.  
 
När det omedvetna innehållet har givits en form vars betydelse har medvetandegjorts uppstår 
frågan hur jaget ska förhålla sig till detta, hur jaget och det omedvetna ska kunna komma 
överens. Detta är enligt Jung det andra och viktigaste stadiet i processen, att föra samman 
motsatserna så att ett tredje kan uppstå, den transcendenta funktionen. Nu är det inte längre 
det omedvetna som leder processen utan det är jaget som leder dialogen dem emellan. Oftast 
uppstår en långvarig konflikt som kräver offer från båda parter. Konfrontationen mellan de 
två genererar en spänning laddad med energi som föder något nytt, en ny situation. Den 
transcendenta funktionen manifesterar sig som en kvalitet av förenade motsatser och är ett 
värdefullt bidrag till psykoterapeutisk behandling.  
Den transcendenta funktionen är en psykisk funktion som förenar medvetet och omedvetet 
innehåll. Det medvetna och det omedvetna överensstämmer sällan till sitt innehåll eller i sina 
tendenser. Det omedvetna uppträder kompenserande gentemot det medvetna och vice versa. 
Dagens civiliserade samhälle kräver en koncentrerad, riktad, medveten funktion vilket 
riskerar en avsevärd dissociation från det omedvetna. 

                                                 
45 Jung (1986) Jaget och det omedvetna. Sid 69 
46 Jung (1986) Jaget och det omedvetna. Sid 70 
47 Almqvist (1997) Att läsa Jung. Sid 67 
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Beroende på personligheten manifesterar sig det nya i det yttre eller i det inre, enligt Jung. 
Livets lagar kräver att det nya är just det som tidigare varit uteslutet från personligheten. 
Förändringen medför en utvidgning, en förhöjning och berikning av personligheten, förutsatt 
att de tidigare värderingarna kvarstår. Om inte kan individen svänga för långt åt andra hållet, 
från anpassning till icke anpassning, från att vara rationell till vansinne – vägen är inte ofarlig. 
Det handlar om att säga ja till sig själv, att ta sig själv på allvar, att vara medveten om allt man 
gör och att konstant se det framför sig i alla dessa tvivelaktiga aspekter – det är verkligen en 
uppgift som utmanar oss till det yttersta. 
 
Aktiv imagination 
 
Aktiv imagination är den terapeutiska process, som Jung utvecklat, då analysanden fantiserar 
utifrån den inre bild eller dröm och med hjälp med analytikern, successivt kan internalisera 
vittnets speglade funktion. En slags ”vakendröm” som öppnar upp för kontakten med det 
omedvetna samtidigt som den medvetna funktionen bibehålls.48  
 

                                                 
48 Hark (1997) Jungianska grundbegrepp från A till Ö. Sid 99 
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Diskussion 
 
Rosenmetodens teori går ut på att det som finns i din kropp finns i ditt omedvetna. Om du tror 
att du vet vad det är så är det inte det. Spänningen är en omedveten spänning. Det är historien 
du inte kan berätta. Det du kan berätta utgörs av det som du redan har tagit itu med. Smärta är 
en vägledning för ytan om det omedvetna, det undertryckta. Det verkliga mönstret finns i ditt 
omedvetna och har ännu inte stigit till ytan. När det släpper tar det ofta hand om smärtan. 
Mycket ofta försvinner smärtan när du tar itu med den känsla det handlade om.  
Förhållandet mellan kropp och tanke är invecklat. Rosenterapeuten vet inte vad klienten vet. 
Det primära språket i rosenmetoden är kroppens språk. Var finns det begränsad andning, 
spända muskler? Genom att studera andningens kvalitet kan rosenterapeuten utläsa om 
andningen styrs av jaget eller av självet. Genom att lägga märke till avslappning i spända 
områden och andningens fria rörelse i kroppen, vet hon när klienten står i förbindelse med sitt 
omedvetna. Kroppen är ett fantastiskt instrument som kan ge en direkt och stark kontakt med 
det omedvetna. Och att det är främst det personligt omedvetna som Jung talar om som vi 
kommer i kontakt med. Rosenterapeuten kan endast se fysiska förändringar som tecken på att 
klienten har kommit i kontakt med det omedvetna som t.ex. fladdrande ögonlock, 
förändringar i ansiktsuttryck, sinnesrörelser, gurglingar i magen, sväljningar, tårar i ögonen 
eller ryckningar i ansiktet. Ansiktet får ofta utseendet av den ålder som klienten har kommit i 
kontakt med.  
 
Muskelspänning krävs för att hålla känslor under kontroll, ofta till den grad att man förlorar 
kontakten med vad det är man kontrollerar. Här ser jag en stor likhet med Jungs begrepp 
komplex och det som vi inom rosenmetoden anser kan vara orsak till muskelspänningar. Och 
att det är klientens komplex som vi kommer i kontakt med under en rosenbehandling. 
Komplexet som vi kommer i kontakt med ger i sin tur klienten en konkret fysisk upplevelse 
av ett skeende som har en inre psykologisk motsvarighet. Och kan genom denna upplevelse 
medvetandegöra omedvetet material. 
 
Marion säger att svårigheten med barriärerna/komplexen är att de är omedvetna, att personen 
inte alls känner till dem. De är inte minnen, de är känslor som har gått bakom det medvetna 
och som sedan plötsligt, utan tanke och ansträngning kommer ut. Det första som kommer är 
den känsla som fanns där. Och då kan jag förstå det hela bättre med Jungs förklaringar om 
t.ex. trauman som avskilts bort från psyket för att det inte fanns möjlighet att hantera det av 
någon anledning när det inträffade. 
 
Varför är det då viktigt att komma i kontakt undanträngda känslor och upplevelser? Är det 
inte bättre att låta dem ligga begravda? Om känslor från svåra situationer undertrycks hela 
tiden måste människor lägga ner mycket energi på att hålla dem ifrån sig. Och ofta kommer 
känslorna ändå fram, vid de tillfällen då personen har som svårast att hantera dem. Det är som 
en barlast inom oss, som förhindrar oss från att uttrycka oss fullständigt. Genom att låta dessa 
känslor och minnen komma upp till ytan i en trygg miljö (till exempel i en rosenbehandling) 
kan klienterna bearbeta dem på relativt kort tid och efteråt uppleva en oerhörd lättnad, som 
om något tungt lyfts från dem. De undertryckta upplevelserna som skapat murar och 
begränsningar i livet är nu försvunna. När någonting en gång blivit medvetet kan det aldrig 
stoppas tillbaka i det omedvetna. Men vi kan släppa taget om det, så att det inte längre stör oss 
i livet. Detta förvandlar klienten i grunden i stället för att bara generera kortvariga 
förändringar. När undertryckandet försvinner kan andra aspekter av självet komma till 
uttryck. 
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Rosenmetoden handlar om vägen till någonting. Du vet inte vem personen är och det vet inte 
han heller. De vet verkligen inte, eller så har de glömt bort det. Metoden handlar om att lära 
känna sin inre verklighet – att komma i kontakt med vem du verkligen är och även vad det är 
som du visar upp – vad du låtsas vara. Allt eftersom du långsamt tillåter detta, och blir 
medveten om hur du spelar och släpper på en del av rollspelet, upptäcker du att det finns 
något bortom allt detta som verkligen är du. 
 
Rosenmetoden och individuationsprocessen strävar efter att hjälpa oss att bli hela människor, 
att utveckla individens förverkligande av sin egen potential. Både rosenmetoden och 
individuationsprocessen är en upptäcktsfärd i vårt inre så att vi bättre kan förstå oss själva och 
leva ett rikare liv som gynnar både oss själva och dem vi har relationer till. 
Individuationsprocessen börjar med det omedvetnas strävan att bli medvetande gjort och inom 
rosenmetoden så ser vi det som att det omedvetna kan visa sig genom spända muskler i 
kroppen. Både individuationsprocessen och rosenmetoden öppnar en väg genom självets 
starka försvarsmekanismer – som jag här kan se som de olika komplexen och arketyperna in 
till personens innersta väsen/självet, vilket som kan leda till inre läkning enligt rosenmetoden 
och individuationsprocessen. 
  
I individuationsprocessen begynnelse har klienten en känsla av kluvenhet, persona och självet 
är inte i samklang, Individuationsprocessen handlar om att undersöka sig själv och försöka 
förstå lite av det som ryms i det omedvetna, att integrera sina skuggor och få en samklang 
mellan jaget och självet så att han kan visa upp en äkta persona. Lyckas han med det har han 
nått något gudomligt, en harmoni, något transcendalt. Så det första vi måste ta reda på vad det 
är som inte stämmer och därefter titta på det – i analysen undersöker man sig själv och de 
bilder som kommer upp från det omedvetna i form av drömmar och symboler. Inom 
rosenmetoden grundar sig kanske mer på att psykisk smärta visar sig genom fysisk smärta 
som t.ex. spända muskler, leder, minskad rörlighet. 
 
I båda processerna faller den persona jag har och jag måste börja bygga upp en ny som står i 
samklang med självet. Klienten kan uppleva att han får en ny syn på sig själv och får kanske 
svårigheter att integrera delar av sitt gamla liv med sitt nya sätt att se på livet. Han kanske inte 
längre uppskattar samma nöjen, vänner eller arbete. Han kanske känner sig felplacerad. Han 
kan inte gå tillbaka och han kanske inte vet hur han ska gå framåt. Hans persona passar inte in 
längre. Vid denna tidpunkt behöver han kanske mer traditionell psykoterapeutisk hjälp med 
integreringsprocessen.  
 
Transformation är det viktigaste inom rosenmetoden. Vad är det som händer? Vi berör 
kropparna på de platser där det finns spänningar. Musklerna skyddar klienten från att känna 
något. Dessa spänningar hade en gång mycket betydelsefulla funktioner. 
När diafragman släpper efter sker full inandning och utandning utan ansträngning eller 
begränsning. Det autentiska jaget eller ens innersta väsen kontaktas (självet) och blir 
tillgängligt. En persons världsbild hålls begränsad genom kronisk muskelspänning. Då 
begränsningen upptäcks och erkänns släpper den spänning som krävdes för att bibehålla den. 
Energin som användes till att ”hålla tillbaka” blir då tillgänglig för att leva. Nya möjligheter 
till gensvar på händelser i ens liv öppnas upp och energin som krävs för nya gensvar finns 
tillgänglig. Denna upplevelse kan både vara oansenlig och upplivande. Klienten inser att han 
inte har haft fel, utan bara varit begränsad, som om han har haft skygglappar på sig. Han har 
inte förvärvat någon ny kunskap, men en ny vetskap – en förändring i medvetenheten. Den 
förändringen i medvetenheten tycker jag att vi kan härleda till den transcendenta funktionen. 
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Man förstår alltså vilka förändringar i känslolivet en gradvis avspänning av ett område så 
småningom kan föra med sig – byggd på verklig styrka utan spänningar. Nu är det inte längre 
det omedvetna som leder processen utan det är jaget som leder dialogen mellan dem emellan. 
 
Aktiv imagination är Jungs metod att öppna upp för det omedvetna genom att ge fritt 
utrymme för fantasin samtidigt som man behåller en medveten uppmärksamhet. Att följa en 
inre impuls och tillåta den i form av en fråga som sedan kan ge gensvar i fysiskt i klientens 
kropp. En viktig aspekt är att terapeuten speglar det gensvar som visar sig i klientens kropp så 
att det kan nå klientens medvetande förbi jagets kontroll. Relationen mellan terapeuten och 
klienten är viktig, det är genom den som klienten kan bli medveten om kroppens fysiska 
”svar”. Jag kan tycka att det är någon form av aktiv imagination som rosenterapeuten 
samspelar med sin klient. Terapeuten kan ställa frågor som kommer till henne, som inte 
behöver ha någon logik alls och stämmer det med var klienten är i sin behandling så visar det 
sig i klientens kropp.  
 
Jungiansk terapi är ett möte mellan två människor som ömsesidigt påverkar varandra. Någon 
metod existerar inte oberoende av personen som utövar metoden. Jung betonar starkt att varje 
enskilt fall är unikt och kräver sin egen metod, det vill säga ingen alls. Individuationen är en 
naturlig process. Endast livet i sig självt som levs fullt ut kan hela ett splittrat psyke, menade 
Jung. Under utbildningen i rosenmetoden har vi många olika lärare som lär ut metoden med 
sitt eget uttryckssätt. Det gäller att hitta formen som passar terapeuten och som passar 
tillsammans med klienten. Här kan jag se likheter i att de båda modellerna är mer en sorts 
konsthantverk än en renodlad teknik. 
 
Jung anser inte att alla människor passar hans psykologi. Jung anser att hans psykologi främst 
gäller den kreativa, intuitivt begåvade eller avancerade klienten. Med anledning av att denna 
personlighetstyp inte försöker reducera sina problem till historiska orsaker. Istället strävar hon 
efter att skapa något nytt, på en högre nivå. Betraktad utifrån Jungs typologi så är det främst 
intuitionstypen som är begåvad för detta öde. Om rosenmetoden enbart skulle passa för vissa 
personlighetstyper har jag svårt att se men jag kan se att för den som känner sig alienerad från 
sin kropp är rosenmetoden ett bra redskap för att återfå kontakt och lära sig lyssna på kroppen. 
Och det kanske är så att genom rosenmetoden kan du öka din medvetenhet och komma i 
kontakt med dina stödfunktioner som kanske är intuition så att fler människor kan tillgodose 
sig individuationsprocessen? 
Jag tycker att jag bättre kan förstå rosenmetoden genom Jungs teorier synd bara att hans 
teorier inte är riktigt ”rumsrena” i de vetenskapliga kretsarna för det skulle behövas för att ge 
mer tyngd och större acceptans till rosenmetoden. 
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Slutord 
 
Att en känsla är både somatisk och psykisk innebär att känslan tar sig både ett kroppsligt och 
ett psykiskt uttryck. Genom kroppen uttrycker vi medvetet och omedvetet våra tankar, 
känslor, rädslor, tvivel och glädje. Vår inre känsla uttrycker sig genom kroppen. Vår glans 
syns i våra ögon, vårt skratt och lättheten i våra rörelser. Kan vi överhuvudtaget uttrycka, 
förmedla, en känsla utan att använda vår kropp? Jag tror att känslan av att ha en identitet 
kommer från känslan att vara i kontakt med kroppen. För att veta vem man är måste 
människan bli medveten om vad hon känner. 
 
Det är genom kroppen vi upplever våra känslor. Känslorna finns i kroppen och ger sig 
tillkänna genom kroppen, genom förnimmelser från musklerna. Det är också med hjälp av 
kroppen som vi håller inne de känslor som vi inte vill ska komma till uttryck. Vi håller så att 
säga fast dem med musklerna och gömmer dem för vårt medvetande. Det är också kroppen 
som till slut reagerar kanske genom smärta, muskelspänning, begränsad rörlighet och liknande 
när den inre spänningen och den yttre påfrestningen blir för stor. En spänd muskel arbetar 
hela tiden. Den har ”glömt bort” hur det är att inte arbeta. Styrka är vad som händer mellan 
avslappning och spänning. Det gäller alltså att finna styrkan. 
 
Det handlar alltid på något vis om det som är ”mittemellan” och vad som händer just där. Det 
är dörrar som öppnas, som man ibland inte visste att de fanns, det är att befinna sig på 
tröskeln, vare sig utanför eller innanför, det är sprickorna i muren, övergången från sömn och 
vaka. Fantasin lever där mittemellan, liksom inspirationen, eller skapelseögonblicket där livet 
tar form. Det slog mig att om jag i några få ord skulle summera om vad Jungiansk psykologi 
och rosenmetoden handlar om för mig, skulle jag nog säga att det är just i detta möte 
mittemellan – mellan det medvetna och det omedvetna. En mur av spända muskler som 
genom avspänningen kan få en chans till vila och leda till en ”spricka i muren”. Och genom 
den sprickan finna en öppning till sitt inre – en spricka som öppnar sig mot mörkret. Och där 
sitt inre har en chans att ”sippra” ut. På kurserna sägs det ofta att ibland så är dörren gjord av 
pansar och det går inte att ”komma in” den vägen utan vi får istället leta efter sidodörrar och 
”knacka på” för att se om vi får komma in. 
 
Vårt självläkande inre apotek tror jag kan vara medvetenhet. Därför är självkännedom, att lära 
känna sina svagheter och förtjänster, läkande och frigör själslig kraft. Den som kan acceptera 
att se sitt inre missnöje, som vågar se att den inte är perfekt och som har kontakt med 
irritationen den har över mångt och mycket, har också mindre mask. Den är mer lugn i sig 
själv för den behöver inte leva upp till något som den inte är utan har en djupare kontakt med 
sitt friska och sunda inre. 
 
Då medvetenheten flyter in genom en avspänd, naturlig kropp är förändringen inte längre 
hotande. Successiva lager av självkännedom följer på varandra. Inom rosenmetoden skapas 
öppningen till förändringen genom kroppen, som blir en karta över det nya territoriet. Den 
kroppsliga responsen berättar sanningen om ens inre verklighet. Det blir ett sätt att möta den 
okända, ordlösa, obeskrivbara inre världen. Där vi kan föra en dialog med den världen, som 
beskrivs som ”det omedvetna”. Det omedvetna kan också nå oss genom drömmar, plötsliga 
uppslag, överraskande känslouttryck eller genom fantasins resa. Det börjar nästan alltid med 
en resa. Vi har en längtan, en önskan, en dröm om vad vi vill, om vart vi vill eller ibland en 
insikt om vad vi inte vill, vi kanske känner smärta i våra kroppar, att vi är stela i våra muskler 
och att det är något som vi känner att vi måste ändra på. Att finna en väg till sitt omedvetna, 
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lära sig leva i båda världarna, i den synliga och den osynliga. Det kanske är så att det hela 
börjar med en individuationsprocess och/eller en ”rosenresa”? 
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Inledning

Känna sina känslor


Människans stora problem är inte brist på självkännedom, utan hennes kamp för att undvika den.


Känn dig själv är det kända citatet som förknippas med Sokrates. Vi har oftast mycket svårt att ha kontakt med och känna våra känslor och tankar. När vi känner en dålig känsla så flyr vi gärna från den med tankar som: Jag får inte vara så här, jag måste ha bra känslor, jag måste acceptera mig själv och liknande.

Vi vill genast förändra, inte känna. Vi behöver känna vad vi säger och tänker så att vi kan få kunskap om oss själva och bli hela. Om vi inte låter våra känslor komma till ytan – känna våra känslor – så kommer undanträngd negativitet att göra oss missmodiga, deprimerade eller sjuka. De negativa känslorna som vi inte känner formas till ohälsa av olika slag.


För att må bättre kan vi inte springa ifrån oss själva och våra känslor, utan vi behöver få kontakt med vad vi har inom oss. Men vi har ofta väldigt svårt att stanna upp och lyssna inåt. För om vi stillar oss så skulle vi närma oss våra inre svagheter och ångest. Vi lever också i ett samhälle där ytan har blivit det viktigaste, uppbyggt efter principen rusa, fixa, stressa. Med uttryck som: Känn inte efter så mycket, Ryck upp dig är exempel på vanliga synsätt och visar vår rädsla för kontakten med vårt inre.


I stället skulle jag behöva fråga mig varför jag känner jag mig håglös? Varför är jag arg? Känslan är en signal på att något inte står rätt till. Att acceptera att se mig själv som jag är med värme och tolerans. Inte att försöka fly från och döva mina känslor genom att t.ex. genast ta en cigarett, börja tröstäta, tänka positivt, ta några glas vin eller springa ut och shoppa. 

Att känna sina tankar och känslor innebär också att komma i balans, att ha kontakt med sitt essentiella inre. Det är från vårt inre djup vi kan nå existensens höjder och kunskap. Ju djupare vi går desto högre kan vi nå. Graden av glädje vi känner är i korrespondens med graden av kontakt med vårt inre.


”När vi föds till den här världen är vi naturligtvis inte individer som håller igen, vi är öppna individer. När vi börjar stå upp och när vi börjar röra på oss, gör vi det enligt mycket elementära mekaniska och fysiska regler. Kroppen fungerar då du rör dig och den uppför sig enligt vissa regler. Det finns ingen ansträngning i detta. Men så upplever vi något och lagrar den upplevelsen i kroppen. Det blir svårare för oss att röra oss och sedan stelnar vi i den positionen. Varför händer detta? Det finns alltid något som verkar nödvändiggöra ett visst mått av icke-rörelse, ett sätt att inte leva. Varje gång något åter stimulerar detta så spänner vi oss igen. Vi spänner lite mer, utan att lägga märke till att vi spänner oss. Det här sker i våra fysiska kroppar, i vårt känsloliv och när allt kommer omkring, sker detta troligtvis också med vår andliga tillväxt.” Marion Rosen


Marion Rosen säger att när vi berörs och blir medvetna om våra känslor och kan slappna av ges vi möjlighet till ett friare liv. Det är inte så viktigt att veta vad det är för upplevelse som stängt in känslorna, som att veta hur vi är och att veta att det finns möjlighet att vara på ett annat sätt. Med ökad medvetenhet om våra känslor vill det föra oss till det ställe där vi har möjlighet att välja hur vi vill skapa vårt liv. Stängda dörrar stänger andra människor ute, men stänger också oss själva inne och skapar på så sätt ensamhet.


Ett sätt att komma i kontakt med sitt inre är genom Rosenmetoden. Rosenmetoden är en avspänningsmetod med beröring som öppnar upp till det omedvetna.

Terapeuten speglar klienten genom sin beröring, där hon med sina händer möter muskelspänningarna med samma kraft som spänningen. Verbalisering används för att medvetandegöra spänningar och gör bortträngda eller återhållna känslor och minnen mer hanterbara. Ett ord eller en kort direkt fråga är ofta tillräckligt för att öppna upp och få en respons i klientens kropp. Rosenmetoden öppnar upp genom att spänningar blir medvetna och erkända. Någon bearbetande fas förekommer inte i själva behandlingen. Behöver klienten stöd i bearbetning och integrering rekommenderas han i regel samtalsterapi.


Carl Gustav Jung, 1875-1961 är grundaren till analytisk psykologi. Jung har myntat många vanliga begrepp som komplex, arketyp, individuation, det kollektiva och det personligt omedvetna. Man skiljer på det personliga och det kollektiva omedvetna även om det inte existerar någon tydlig gränslinje. Under medvetandets tröskel ligger det personligt omedvetna och är enkelt uttryck ett personligt innehåll. Det kollektiva omedvetna är de omedvetna innehåll som vi människor bär på gemensamt i olika former. Precis som våra kroppar uttrycker både individuella och kollektiva drag i våra utseenden och inre organ, så är psykets struktur en blandning av individuella och kollektiva drag. Det medvetna egot betraktas inom den analytiska psykologin som en ö omgivet av ett väldigt hav som är det omedvetna.

Arketyper som t ex skuggan, anima och animus avser motsvarande komplex som i det omedvetna har format sig under individens uppväxt. 

Kan då dessa komplex som har format sig visa sig i individens kropp, och kan man genom kroppsterapi som rosenmetoden komma i kontakt med det omedvetna via komplexen?


Det är svårt att läsa sig till en djupare förståelse av rosenmetoden, den egna erfarenheten av behandlingar är av stor vikt och min första kontakt med rosenmetoden gjorde ett starkt intryck på mig – det var svårt att beskriva för andra vad jag hade varit med om. Nu går jag själv i utbildning för att lära mig rosenmetoden.


Uppsatsens syfte, frågeställning och metod

Jag vill med min uppsats göra en deskriptiv undersökning av rosenmetoden. I den första delen av uppsatsen beskriver jag metoden i sig. Jag går själv i utbildning i rosenmetoden så den kunskap jag får del av i utbildningen beskriver jag som deltagande observation.


Sedan i del två så gör jag en jämförelse med den deskriptiva delen om rosenmetoden med jungianska teorier och ser på likheter och skillnader.

Begreppet hälsa


”Ordbokens definition på ”hälsa” lyder ungefär: ”Fri från sjukdom”. Vi kan emellertid se på det som något mer. Enligt Shambhalatraditionen är människan i grunden, i sitt innersta väsen, god, eller i buddhistiska termer, människan äger en medfödd buddha-natur. Detta betyder att ur denna synvinkel finns hälsa inombords. Hälsa är. Denna attityd innebär att i grunden vara sund, med kropp och själ synkroniserade i ett tillstånd som är oförstörbart och gott. Denna attityd rekommenderas inte enbart för patienter eller för ”de hjälpande” och läkarna. Det är något som existerar gemensamt eftersom inneboende hälsa alltid finns närvarande i allt samspel människor emellan.”

Chogyam Trungpa


Bakgrund till rosenmetoden


Rosenmetoden har funnits i Sverige sedan 1982. Under den här tiden har den snabbt etablerat sig. 


Marion Rosen


Kvinnan bakom denna lyhörda behandlingsform heter Marion Rosen. Marion Rosen föddes i en judisk köpmannafamilj 1914 i Nürnberg i Tyskland. Hon utbildade sig i unga år till sjukgymnast, studerade andning, avslappning och massage i en grupp som praktiserade detta vid sidan av psykoanalys enligt C G Jung. Under 1930-talet fick Marion kontakt med två kvinnor som arbetade med andnings- och avslappningsmetoder: Gertrude Lederer, som arbetade tillsammans med psykoterapeuten Karen Horney i New York, och Lucy Heyer, som arbetade tillsammans med sin man doktor Gustav Heyer (kollega och före detta elev till C G Jung). Paret Heyer tillhörde en grupp i München som arbetade med massage, andning, och avslappning i anslutning till jungiansk psykoanalys. Kombinationen tycktes ge snabbare resultat än enbart psykoanalys. Marion anslöt sig till paret Heyers grupp för att lära sig Lucy Heyers andnings- och avslappningsmetod. Doktor Heyer och hans kollegor ansvarade för analysen. Det var i denna fruktsamma, experimentella miljö som Marion hamnade för att börja sin tvååriga lärotid med Lucy Heyer. 


Det politiska klimatet i Tyskland hårdnade betydligt och Marion blev tvungen att lämna landet. Hon åkte till Sverige för att därifrån få visum till USA. Hennes tanke var att få arbeta tillsammans med Gertrude Lederer. Under sin vistelse i Sverige utbildade sig Marion till sjukgymnast. När visumet till USA äntligen kom hade tyskarna ockuperat Norge. Marion blev tvungen att ta vägen via Ryssland till USA och istället för New York kom hon till San Francisco i Kalifornien. Marion beslöt sig för att stanna kvar där och bosatte sig i Berkeley. Hon genomgick en utbildning till sjukgymnast vid Mayo-kliniken i Minnesota. Efter ett par års arbete som sjukgymnast bland krigsskadade på sjukhus, öppnade Marion och en kollega till henne privatpraktik i Oakland. Marion arbetade där i över trettio år. 

Marion arbetade i många år i egen praktik som sjukgymnast och började upptäcka att det fanns så mycket mer bakom människors spända muskler än hon tidigare trott. Hon såg att när medvetenheten kom upp till ytan, så kunde personen återhämta sig betydligt snabbare.


Utifrån hennes upptäckt och hennes tidigare kunskaper om människokroppen utvecklades rosenmetoden. Sara Webb som såg vilka goda resultat Marion fick med sina klienter, bad henne att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter, så vid 55 års ålder började Marion ge kurser i rosenmetoden.


Förutom Rosenmetoden har Marion Rosen även utvecklat Rosenrörelser. Rosenrörelser är mjuka rörelser till musik och kan beskrivas som en form av förebyggande sjukgymnastik. Rörelserna bidrar till ökad kroppskännedom och rörlighet i muskler och leder, vilket ger ökad fysisk och psykisk rörlighet.


Marion är i dag 94 år men är fortfarande verksam som terapeut och kursledare.


I dag driver Marion Rosen och Sara Webb The Rosen Center, som ligger i Berkley/California. Hans Axelson på Axelsons institut i Stockholm bjöd in Marion till Stockholm för att undervisa 1982 för första gången och hon kommer fortfarande till Sverige och undervisar på introduktionskurserna som hålls två gånger om året.

Marion anser att många människor omedvetet håller sig tillbaka i livet. Tillbakahållna känslor sätter sig ofta som spänningar i musklerna. Muskelspänningar har ofta direkt samband med själen, Marion Rosen kallar därför rosenmetoden för ”massage för själen”.


Rosenmetoden


Rosenmetoden är en kroppsterapi som hjälper dig till större medvetenhet och självkännedom och som på sikt kan befria dig från gamla lagrade känslor och från upplevelsers negativa påverkan. 

”Alla dina känslor och minnen finns lagrade i kroppen och påverkar dig medvetet eller omedvetet.”
 Kärnan i rosenmetoden handlar om förändring från den person du tror att du är till den du verkligen är.


Genom att varsamt med tryck och beröring behandla spända muskler ges kroppen en möjlighet till djup avslappning. Terapeuten försöker ta in så mycket information som möjligt genom sina händer, för att känna var det finns spänningar. När vi håller tillbaka oss själva eller våra känslor, spänner kroppen vissa muskler, var i kroppen beror mycket på vad för typ av känsla eller upplevelse det handlar om. Tänk på den lilla pojken som fick höra: gråt inte nu, pojkar gråter inte och var nu en stor pojke. För att göra sina föräldrar till lags, försöker han trycka ner gråten, svälja ner den. Vissa muskler får då arbeta hårt för att hålla emot tårarna. För varje gång han vill gråta lyckas han hålla tillbaka ännu mer. Till slut har muskelspänningarna blivit konstanta. Han kanske till och med har glömt hur det kändes att gråta, han får inte kontakt med den känslan längre.


Under en behandling kan medvetenheten komma upp om den bakomliggande orsaken till varför kroppen går omkring med vissa muskler konstant sammandragna. Det kan då hända att känslor och upplevelser kommer upp till ytan, klienten upplever då på nytt det som var så svårt att bearbeta eller uttrycka. I rosenarbetet är det inte upplevelsen i sig som är viktig, utan hur vi kände det just då, att möta och acceptera de känslor som kommer upp, som lika gärna kan vara positiva känslor som glädje och sorg, ilska och besvikelse.


Marion har någon gång sagt att det vi har svårast att uttrycka är kärlek. Spända muskler är muskler som aldrig får vila och det utgör ett stort uttröttningsmoment, vi tillåter oss inte att uttrycka det vi känner och att låta kroppen och sinnet få den plats och det utrymme vi var skapade att ha.


En del av behandlingen är att ge akt på andningen. Andningen visar var i kroppen spänningar finns och vid minsta känsloförnimmelse syns det förändringar i andningen. Dess rörelse styrs av diafragman, en muskel som sitter som en skiljevägg mellan bröstkorg och buk och som i sin rörelse masserar de flesta inre organ. Andningen kan regleras både av det autonoma (icke viljestyrda) och det perifera (viljestyrda) nervsystemet. Så man kan se diafragman som en förbindelse mellan det medvetna och det omedvetna.


Bakom vårt skydd och vår fasad som vi tog på oss och som vi kanske såg som enda sättet att överleva, finns vårt sanna jag. Att hitta dit är kanske det viktigaste i rosenmetoden.


Marions metod ger människor en chans att utvecklas både fysiskt och psykiskt.

”Om du tar fram det som finns inuti dig


Skall det du tar fram rädda dig.


Om du ej tar fram det som finns inuti dig


Skall det du ej tar fram förgöra dig.”

Jesus, Book of Thomas, Gnostic Gospels
 

Rosenmetodens filosofi


Kroppen är förnimmelsernas bas. Förutom beröring, smärta och temperatur registreras också känslor och tankar i kroppen.


Utgångspunkten för Rosenmetoden är att ”kroppen är själens spegel”. Kroppen minns vad vårt medvetna jag har glömt. För att klara av de känslor vi inte haft möjlighet att bearbeta som barn eller som vuxna, har kroppen en förmåga att ”stänga av” genom att spänna olika muskler. Ett spädbarn har inga problem med att visa sina känslor. Man kan se hur hela kroppen är med både i skratt och gråt. Vår kropp har alltså från början förmågan att uttrycka vad vi känner.


Rosenmetoden är ett sätt att få tillgång till känslor och upplevelser via kroppen. Kroppen ljuger inte. Den visar sanningen om våra känslor genom andningen och muskulaturen. Genom muskelspänningar undertrycker den känslor som vi inte kunde hantera när de uppstod, och på det sättet glömmer vi ofta bort vad som hände. Men känslorna och upplevelsen är fortfarande med oss, lagrade i kroppen, och vi måste anstränga oss för att hålla dem ifrån medvetandet. Muskelspänningarna hindrar också andningen från att flöda fritt genom kroppen.


Inom rosenmetoden används beröring först och främst för att göra klienten medveten om muskelspänningar och att göra det möjligt för de kroniska spänningarna att släppa. Terapeuten kan också ställa frågor eller berätta för klienten vad hon känner med händerna. Hon säger till exempel: Jag känner spänningar i det här området, eller: det känns som att du håller tillbaka något här. När musklerna mjukas upp och andningen fördjupas, kommer människor närmare sina känslor och upplevelser. Ofta börjar de gråta innan de kommer ihåg orsaken till spänningen. De minns känslorna först.


Rosenmetoden bidrar till människors inre utveckling, och det tycks vara dess viktigaste funktion. Den inre utvecklingen påverkar dem såväl fysiskt som känslomässigt och andligt. Metoden fokuserar på den del som förhindrar utvecklingen. När hindren är röjda ur vägen sker utvecklingen av sig själv, utan ansträngning eller krav på assistans utifrån. Klienten kan öppna sig, vilket innebär att kroppen släpper sina spänningar. Resultatet blir exempelvis ökad rörlighet, smärtlindring, bättre funktion i kroppens organ och fördjupad andning. Detta leder i sin tur till förändringar i ansiktsuttryck och kroppshållning.


Rosenterapeuter fungerar som barnmorskor som hjälper till att föra ut det som gömmer sig inne i klienterna. Det är klienterna som gör arbetet, inte terapeuten. Rosenmetoden öppnar klienterna för deras omedvetna via kroppen.


Det gäller inte att tolka utan att spegla det som just nu är synligt i klientens kroppsliga uttryck. I detta fall är en muskel spänd eller avspänd, armen är horisontell eller inte. Det är inte frågan om tolkning utan materiella fakta. Terapeuten bidrar med hela sin uppmärksamhet på ”varandet” utan press att uppnå yttre mål.


Terapeuten bekräftar det klienten upplevde och klientens upplevelse vilket i regel åtföljs av en helt ny känsla av lätthet, avspänning, balans. Det är detta inre bevis som terapeuten bara har att bekräfta.


Terapeuten tvingar inte på klienterna sina egna tankar och teorier utan upplever att klienterna är de enda som kan läka sig själv. De gör det genom fysiska upplevelser och insikter och genom en andlig kontakt som man hittar genom att arbeta med diafragmans rörelser. I det arbetet hjälper terapeuten klienten att hitta ett läkande utrymme inombords, men själva läkningen kommer från klienten. Terapeuten är aktivt inblandad bara såtillvida att hon tillåter läkningen att ske. Klienten överlämnar sig till läkningsprocessen när han inom sig kommer i kontakt med någonting bortom det egna jaget. Det är den andliga sidan av arbetet.


Begrepp i Rosenmetoden


Syftet med detta avsnitt är att beskriva centrala begrepp och antaganden som används i Rosenmetoden.


Kroppsligt utrymme


Rosenterapeuten arbetar med en enkel men kraftfull modell av hur kroppen tar det utrymme den behöver i besittning. Som ett tredimensionellt väsen har kroppen höjd, vidd och djup. Hur mycket plats som finns tillgänglig för kroppen att röra sig och andas i avgörs av till vilken omfattning kroppens dimensioner upptar sitt potentiella utrymme. Följaktligen är möjligheten att delta i omgivningen optimal när vi är så långa, vida och djupa som vi kan vara.


Kroppen är förnimmelsernas bas. Förutom beröring, smärta och temperatur registreras också känslor och tankar i kroppen. En persons medvetenhet om dessa fysiska förnimmelser, känslor och tankar associerade med dessa, bestäms av hur mycket av sin verkliga höjd, vidd och längd som personen upptar – hur mycket personen kan ta för sig och röra sig i livet: i sina tankar, känslor och varande – i sin potential.


Ett av rosenmetodens primära mål är att tillåta kroppen att anta den form och den storlek som den har inre möjlighet till. Det som vanligtvis hindrar kroppen från att förverkliga detta är dess mönster av kroniska muskelspänning.


Muskelspänningar och andningsmönster som har programmerats av automatiska, vanemässiga reaktioner, är rosenterapeutens informationskälla om klienten. Rosenterapeutens inträdesport till kropp- och tankesystem är muskulaturen och andningen hos den fysiska kroppen. Terapeuten använder sig av muskulatur och andning som vägvisare till klientens känslor och hans ”innersta jag”. På denna fysiska nivå börjar rosenmetoden och avancerar sedan in i ett arbete med känslor och språk.
 

Känslor


Det finns många exempel på hur barn under uppfostran fått lära sig att inte visa känslor, eller sin egen vilja. De börjar då, på ett omedvetet sätt, att ta på sig olika mönster, spela roller och gömma sig bakom masker för att bli accepterade.


Till exempel när man är ledsen och blir tillsagd att sluta gråta. Ledsenheten kvarstår men det känns inte tillåtet att visa den. Musklerna kring halsen och nacken hjälper då till att hålla gråten borta genom att spänna sig. Först kanske bara genom att avbryta gråten. Det finns många gamla talesätt som uttrycker vad som händer i kroppen, till exempel ”att svälja ner gråten”. Så småningom lär man sig att inte gråta, men känslan finns kvar. När även känslan hålls tillbaka trängs den ner i det omedvetna. I förlängningen ”glömmer” då muskeln hur det avspända normalläget känns. Till slut är man kanske inte ens medveten om att man blir ledsen.


Känslors lokalisering


”När vi kommer till vår kärlek är vi verkligen sårbara. Och när vi väl öppnar upp för en undertryckt känsla kommer alla upp. Du kan inte bara hålla nere en känsla, och du kan inte bara släppa upp en. Men det verkar som om sorg och ilska hålls inne högre upp i kroppen än rädsla. Rädslan upplever jag sitter mera i mitten och kärleken verkar sitt långt ner. Kärlek och förhållanden verkar sitta runt hjärtat, men verkligt djup, total kärlek verkar sitta mycket längre ned i kroppen, där benen sammanbinds med bäckenet, där vi tillåter oss själva eller inte tillåter oss själva att röra oss. Där hittas tillbakahållandet av den grundläggande rädslan och den djupaste kärleken. Jag kan bara säga att när jag arbetar på människor och den spänningen släpper, så kommer kärleken fram. Djup kärlek och djup rädsla.”

Marion Rosen


Andningen


Att andas är livsnödvändigt. I regel behöver vi dock inte kontrollera vår andning – den regleras via det autonoma nervsystemet. Hur kommer det sig då att vi ofta begränsar andningen? Varför tillåter vi inte diafragman att arbeta naturligt?


Andningen och diafragman kan ses som en nyckel till sambandet mellan kropp och själ och som en skärningspunkt mellan medvetna och omedvetna processer. Det finns många metoder, terapier och övningar där andningen tillskrivs stor betydelse, t ex yoga. I en del av dessa styrs andningen, i andra strävar man efter en naturlig och fri andning.


I Rosenmetoden ses en begränsad andning där diafragman inte tillåts arbeta fritt och naturligt som en indikator på att vi håller tillbaka och begränsar oss. I behandlingen är en förändrad andning ett tecken för terapeuten på att klienten har kommit i kontakt med sitt omedvetna. När klienten tillåter diafragman att slappna av och arbeta utan att kontrollera den, blir andningen fri och otvungen vilket påverkar hela kroppen. Diafragman betraktas som en förmedlare mellan tankar/känslor och kroppen.


Andningen och diafragman i rosenmetoden


Ett viktigt område i kroppen är diafragman. Diafragman är som en bro mellan det medvetna och det omedvetna. Diafragman är känsligare än andra muskler på grund av sin koppling till det autonoma nervsystemet och på grund av att den knyter an till både det autonoma och det motoriska nervsystemet i stället för bara endera, som alla andra muskler.


Diafragmans funktion är en viktig faktor när man ”läser” en kropp. Diafragman fungerar som en barometer över individens förhållande till omvärlden. Den skiljer sig från andra muskler. De flesta muskler har två ändar, med senor i båda ändar som fäster på benet men diafragman är en rund, kupolformad muskel som fäster runt om, på nederdelen av bröstkorgen. Den fäster vid bröstbenet nedre spets och på de tre nedre revbenen och de sex nedre revbensbrosken. På ryggsidan fäster den på de första tre ländkotorna med hjälp av två långa senor. Dessa kallas diafragmas ben (crus sinistrum och crus dextrum) och hjälper till med den bakre förankringen av diafragman. 

Diafragman kommer till i den fjärde veckan av havandeskapet. Den utvecklas till att börja med på samma nivå som nackstrukturerna och delar därför nervförbindelse med nacke och övre skulderstruktur. När fostret utvecklas glider diafragman ned till sin fästpunkt men behåller sin neurologiska försörjning från halsryggraden, med phrenicusnerven. Diafragmans centrala del kallas centrum tendineum, och påverkas vid diafragmans sammandragning.

 I avspänd position har diafragman en kupolliknande struktur. Vid sammandragning drar den ned sitt centrum och plattar på så sätt ut sig själv. När diafragman plattas u t ökar den volymen på bröstkorgen och minskar därigenom lufttrycket inuti lungorna och skapar ett vakuum. Luft kommer in i lungorna på grund av det högre trycket utanför kroppen. När diafragman slappnar av rör sig dess centrum tillbaka upp i bröstkorgen och minskar på så sätt bröstkorgens volym. Luften trycks under den naturliga, elastiska utandningsfasen ut ur lungorna med hjälp av diafragman och bröstkorgsväggen. Inandning är den aktiva delen av andningen. Utanding sker passivt och kräver under normala, vilsamma förhållanden ingen muskelansträngning. 

Kronisk muskelspänning i bröstkorgen och/eller ofrivillig muskelaktivitet under utandning hindrar in- och utandningens normala rytm. Lungorna kanske inte fylls så djupt och så jämnt som skulle kunna vara möjligt, luften kanske trycks ut med hjälp av muskelansträngning istället för att tillåtas flöda ut. Ibland är det önskvärt att kunna kontrollera luftflödet, till exempel när man talar eller sjunger. Som ett omedvetet vanemönster förminskar dock överflödig muskelspänning våra möjligheter att förändra vår andning allt eftersom vårt behov av syre, rörelse och uttryck förändras. En människas andningsmönster blir en redogörelse för dennes sätt att förhålla sig till världen. Sålunda tittar en rosenterapeut på andningen för att skaffa sig information. Hon vill lära känna andningsmönstret för att kunna arbeta med kroppen.


Diafragman skiljer bröstkorgens ihålighet från bukens ihålighet. Genom diafragman går aortan med blod från hjärtat. Under diafragman, till vänster, sitter magsäcken och mjälten. På höger sida finns levern. Vid diafragmans rörelser under andningen, påverkar diafragman dessa organ. När diafragman, och de inälvor som omger den, har tillräckligt med utrymme att röra sig i, anser man inom rosenmetoden att diafragmans vaggande rörelse bidrar till organens hälsa, genom att på detta sätt ge inre massage. 

Andningen kan ske både medvetet och omedvetet. Därför påverkas den av både den medvetna delen av vårt nervsystem och nervsystemets omedvetna del. Under sömnen, och när vi inte tänker speciellt på andningen och dirigerar våra andetag styrs andningen från den medvetna delen av vårt nervsystem. Av de muskler som utför andningen är diafragman speciellt viktig. 

Både medvetna och omedvetna nervkontakter påverkar diafragmans verksamhet. Varje muskel har till viss del medvetet inflytande från hjärnan, detta kan också ske med diafragman, men annars arbetar den omedvetet. När diafragman dras samman strömmar luft in i lungorna, bröstkorgen utvidgas och de omgivande lederna rörs passivt. Hur stor mängd syre som görs tillgänglig avgörs av djupet och frekvensen i diafragmans verksamhet samt bröstkorgens möjligheter att utvidgas. 

Diafragmans uppträdande påverkas av många delar av hjärnan som uppfattar och tolkar kroppens behov. Nervändarnas receptorer i leder och muskler ger order till hjärnan att styra diafragman så att den ökar sin aktivitet för att göra mera syre tillgänglig för kroppen när leder och muskler stimuleras av ökad fysisk aktivitet. När de å andra sidan är i vila och mindre syre krävs, påverkar nervändarnas receptorer hjärnan att dirigera en långsammare och jämnare andningscykel.


Alla psykologiska tillstånd och känslomässiga reaktioner uttrycks även fysiskt i kroppen, ofta genom ett specifikt andningsmönster. Diafragman fungerar till exempel annorlunda när man är lugn jämfört när man är extatisk. Känslomässig medvetenhet och uttryck är möjligt endast om diafragman inte är begränsad av inre och yttre muskelspänningar.


Ett motstånd mot vissa känslomässiga upplevelser kräver att man lägger band på de fysiska känslor och handlingar som följer en sådan upplevelse. Detta görs vanligtvis med hjälp av muskelspänning, och mer exakt, med hjälp av spänningar i diafragman. 

Andningscykeln reflekterar bortträngningen med en förminskad rörelse av diafragma, bröstkorg och de omgivande ledstrukturerna. När musklerna slappnar av och andningen förändras (vilket innebär ökad rörelse och utvidgning av bröstkorgen) inträffar psykologiska och emotionella förändringar som enligt rosenmetoden möjliggör en större känsla av självmedvetenhet.


Cirkulationen påverkas av vanemässiga, kroniska muskelspänningar. När en del av kroppen hålls stel av spända muskler begränsas blodflödet i detta område. När musklerna slappnar av skapas ett större utrymme runt blodkärlen och blodet kan lättare flyta in i den omgivande bindväven. Artärerna har muskelfibrer i väggarna till de kärl som genom att dras samman och spänna av hjälper blodet att flyta. Venerna har inga muskelfibrer i sina bindvävsväggar. Blodflödet genom venerna är huvudsakligen beroende av sammandragning och avslappning av de omgivande musklerna. När ett område är spänt cirkulerar inte blodet så fritt som det är möjligt, och ger då inte full syretillförsel, värme och färg.


Det begränsade blodflödet resulterar också i otillräcklig bortförsel av avfallsprodukter från musklerna, vilket resulterar i trötthet och smärta. Förutom detta håller spända muskler fast vätska som börjar stelna och hårdna när den hålls statisk. En förbättrad blodcirkulation hjälper till att bryta ned cellernas avfallsprodukter (till exempel mjölksyra) genom att leverera mera syre till cellen. Detta gör det lättare för kroppen att göra sig av med de produkter som är resultatet av nedbrytningsprocessen.


När blodcirkulationen förbättras och rörelsen kommer tillbaka till den tidigare spända delen av kroppen, stimuleras nervändarnas receptorer. Så sker ofta, dock inte alltid. Denna förändring av det fysiska tillståndet kan upplevas som obekvämt och möjligtvis smärtsamt. Terapeuten behåller medvetenheten i detta område och fortsätter att röra och beröra det. När cirkulation och rörelse ökar i området anpassar sig den mjuka bindvävsstrukturen och lederna fysiskt, och obehaget försvinner vanligtvis. I vissa fall kan smärtan i musklerna vara i dagar, speciellt när en sedan länge spänd muskel har slappnat av. Denna molande smärta är normalt. 

När någon upptäcker vad han eller hon håller fast i diafragman och låsningen släpper framträder personens sanna jag. Diafragman sitter mitten av bålen där många känslor samlas, särskilt rädsla och stress. När den blir spänd och personen känner stress eller oro finns ingen tillit; rädslan är större än tilliten. Men när vi arbetar med diafragman får den en chans att slappna av så att tilliten kan återuppstå.


När diafragman släpper all spänning tycks det som om människor överlämnar sig till det som händer, vad det än är. Det syns på dem att en koppling ägt rum, en som inte var tillgänglig för dem tidigare. Det är som en någon sorts nåd sänker sig över både terapeuten och klienten under sådana omvälvande ögonblick. Det verkar som den nya andliga kontakten gör människor fysiskt friska samtidigt som en ny dimension öppnar sig i deras liv.


Kroppens leder


När en rörelse sker mellan två ben, som är belägen intill varandra, måste där finnas en led så att rörelsen inte orsakar friktion och nötning på benens ytor. Därför finns det också ledbrosk på de benytor som kommer i kontakt med varandra. Ledbrosken är mjukare än benen och gör rörelsen jämn och smidig. De hindrar att själva benen nöts eller irriteras vid rörelse. Runt leden finns en ledkapsel som består av bindväv. Den har en hinna på insidan, dess uppgift är att avsöndra den ledvätska som finns inne i leden och fylla ut utrymmer mellan ledbrosken. Denna vätska ger näring åt ledbrosken och håller dessa mjuka och elastiska. 


Rörelsen i leden stimulerar att ledbrosken får näring från ledvätskan. I en orörlig led produceras mindre ledvätska och ledbrosken får inte tillräckligt med näring. Hela funktionen i leden blir då sämre och leden blir stelare. Kroppen signalerar att något är fel – man känner smärta i leden. En rosenterapeut iakttar hela tiden patientens kropp under behandlingen. Särskilt tittar rosenterapeuten på hur klientens andning åstadkommer rörelser i klientens kropp. Om rörelsen stoppas upp någonstans så tyder detta på att där finns en stelhet i områdets led/leder och muskler. De spända musklerna på denna plats pressar benen närmare varandra. Ledbrosken utsätts för ständigt tryck och tillförseln av ledvätska med näring till brosken hindras. Då musklerna slappnar av minskar trycket på ledbrosken, leden/lederna blir rörligare vilket stimulerar produktionen av ledvätska och broskens förmåga att tillgodogöra sig näringen i ledvätskan.


Rosenmetoden vänder sig till de områden som borde röra sig men som ändå inte gör det. När en förändring sker blir kroppen mera rörlig, vilket främjar ledernas, musklernas och cirkulationssystemets hälsa. Inom rosenmetoden fungerar graden av rörlighet och hälsa i dessa system som en metafor för det personliga och filosofiska sättet att förhålla sig på i världen. Kroppen är själva verket en levande självbiografi.


”smärta är en vägledare som talar om för oss att vi gör något som inte är bra för vår kropp. Smärtan är kroppens rop på hjälp. Du gör något som kroppen inte längre kan klara av. Kroppen är väldigt tålmodig. Det krävs mycket spänning och missbruk innan den skapar smärta.”

Marion Rosen


Muskelarbetet

En muskel kan dras samman och spänna av. På cellnivå ligger dessa små strukturer omlott, för att möjliggöra en sammandragning av muskeln när den utför en aktivitet. Så fort som denna aktivitet är avslutad, slappnar muskeln av och återtar sin ursprungliga, största möjliga längd. En muskels största möjliga längd är den längd som tillåter muskeln att vara maximalt avspänd medan den behåller sin kapacitet till maximal sammandragning. Om vissa eller alla muskler är konstant sammandragna, utan någon avspännings- eller förlängningsfas, är deras möjligheter helt eller delvis förbrukade. Musklerna har blivit mindre rörliga. De kommer då att inskränka rörligheten i en kroppsdel och deras möjlighet att utföra en rörelse eller en handling minskar. Följden blir att kroppens dynamiska natur, förmågan att röra sig, minskar.


Våra muskler utför de rörelser som sker i kroppens leder. Bicepsmuskeln i armen åstadkommer till exempel böjning i armbågsleden. Om denna muskel är sammandragen och spänd under en lång tid blir armbågsleden mer eller mindre orörlig och ihop pressad. Detta sker också i kroppens andra leder när ledernas respektive muskler blir kroniskt spända. Att skapa orörlighet i leder är det motsatta resultatet till den rörliga muskelsammandragningen. Istället för att fungera och röra sig som avsett, tar den delen av kroppen mindre utrymme, blir mindre rörlig och mindre funktionell.


Sådana kroniska muskelspänningar bidrar till en stel hållning och begränsade rörelsemönster som kan påskynda eller orsaka obehag. Kroppen kanske inte visar att något är fel förrän stelhet och tryck på lederna gör sig påminda och efter en tid resulterar i smärta. Att försöka röra en orörlig led skapar en förnimmelse av motstånd och kanske också smärta. 


Kroppen bör vara mottaglig, rörlig och lättillgänglig. Områden som inte är mottagliga, som är orörliga och otillgängliga är vanligtvis begränsade av muskelspänning. Medvetna försök att slappna av skapar en viss förändring. När sådana försök har gjorts, är den resterande spänningen resultatet av ett ofrivilligt eller omedvetet fält av neurologisk stimulering.


En person vars kropp begränsas av mycket muskelspänning, upplever världen med begränsad möjlighet att röra sig och att uppfatta förnimmelser. Ibland påverkas önskade aktiviteter. Nacken till exempel har möjlighet till många naturliga rörelser – framåt, bakåt, från sida till sida och i cirklar. Om nackmuskulaturen är spänd, är dess rörelse begränsad. Aktiviteten som skulle underlättas av en rörlig nacke är istället ansträngande.


Kroppen är ett redskap för många möjliga upplevelser. Avsikten med rosenarbetet är att öka medvetenheten i kroppen, att erkänna de nuvarande, faktiska förhållandena av spänning och begränsning och att introducera möjligheten till större utrymme och rörelse. Dessa förändringar betyder en förändring av kroppens vanemönster. Förutom våra tankemönster har vi också kroppsliga vanemönster. När ett vanemönster förändras, förmedlas en annorlunda neurologisk information från kroppens yttre till det centrala nervsystemet. När kroppen tillåts att användas på ett nytt sätt och kan skapa nya uttrycksmöjligheter använder den sig mindre av gamla invanda mönster. Bytet av gamla vanemönster mot nya är den förlösande och återuppbyggande effekt som Rosenarbetet har på kroppen. Rosenarbetet kan åstadkomma olika slags förändringar i kroppen. En muskel kan skälva innan den mjuknar. Cirkulationen kan förbättras och ge värme eller färg åt ett område. Andningens rytm och djup kan förändras. 

Alla dessa resultat visar på en förändring från etablerade vanor. Förändringen kan vara enkel och ändå ge ett djupt gensvar, både fysiskt och emotionellt. Förändringen påverkar också immunförsvaret. Immunförsvaret och alla andra kroppssystem påverkas av avslappning, eftersom avslappning bringar kroppen i samklang med dess naturliga funktion, precis som kronisk spänning tar ifrån kroppen dess naturliga funktion. Avslappning understödjer den normala funktion som fanns där innan sjukdomen startade. Sjukdom är en process som startas av en obalans, ett obehag i kroppen.
 

Muskelspänningar

En spänd muskel arbetar hela tiden. Den har ”glömt bort” hur det är att inte arbeta. Styrka är vad som händer mellan avspänning och spänning. Det gäller alltså att hitta styrkan.


Spända muskler begränsar inte bara andningen, utan hindrar också smärta, försvagar immunförsvaret och framförallt stänger av kontakten med vår inre kraft, vår egen sanning.


Försämrad syretillförsel och näring till muskelcellerna leder i sin tur till att den ledvätska som omger lederna inte får den näring som behövs. Muskelcellerna skall även transportera bort avfallsprodukter. Långvariga omedvetna spänningar kan därför i förlängningen leda till att broskbildningar, artroser och muskelinflammationer uppstår. För att blodet ska strömma genom alla kapillärkärl, bör man alltså eftersträva att hela kroppen är avspänd.


Kroppens spänningsmönster – kroppens ”attityd” – kommer sig av vanan att spänna sig. Inom rosenmetoden så ser vi spänningen som ett uttryck för en känslomässig inställning. I arbetet med fysiska spänningar arbetar man därför också med motsvarande känslomässiga hållning. De flesta spänningar är omedvetna och kopplade till smärtsamma känslor som vi inte kunde hantera när de uppstod. Med hjälp av spänningarna håller vi känslorna på avstånd, begravda i den omedvetna delen av psyket. 

Muskelspänningar kan representera att vi håller något nere (undertrycker), håller något kvar, håller något samman eller håller något tillbaka. När kroppen är konstant spänd är det alltid ett hinder för den naturliga rörelsen av aktivitet/avslappning, avslappning/aktivitet. Det blir bara ett spänningstillstånd och ingen avspänning. De känslor som vi inte kunde hantera när de uppstod lever fortfarande inom oss, och de kan komma tillbaka så snart vi slutar hålla dem ifrån oss.
 

Genom avslappning kan vi få kontakt med våra känslor och upplevelser som vi inte kunnat bearbeta tidigare men kan bearbeta nu. De dyker upp i form av minnen, bilder eller bara rena känslor. Att återfinna kontakten med känslorna är att göra sig av med en ballast av känslor och spänningar som vi bär med oss och som stör vårt dagliga liv. Den ”dolda juvel” som vårt innersta väsen (kärnan inom oss – självet) utgör kan börja framträda. 


Det är inte självklart för en terapeut vad klientens innersta kärna är, men terapeuten kan se mönster som förhindrar människor från att lära känna sig själva och sanningen. Hindren är omedvetna. Terapeutens uppgift är att få kontakt med hindren, göra dem tillgängliga för klienten och hjälpa honom att hitta sin innersta kärna med hjälp av de ledtrådar han ger.
 

”Innehållet i spänningen är utan betydelse för utövande av metoden. Vad som är viktigt är att först och främst erkänna behovet av bortträngning, den kroniska muskelspänning som krävs för att upprätthålla mönstret, och undersöka huruvida det behovet alltjämt finns kvar.”
 


”Klienter spänner omedvetet musklerna för att hålla en känsla borta. De kan inte acceptera den känslan. Om en klient väljer att inte känna, om han fortfarande inte är kapabel att hantera känslan, kan han stänga av känslan och spänna sig igen.”

Marion rosen


”Allt vi vill är att människor ska komma i kontakt med vad de håller tillbaka, och till vilken omfattning de håller tillbaka allt det som de bär omkring på och som de inte vill tillåta sig själv att uppleva. Alla dessa saker vi bär omkring på inuti oss själva hindrar oss faktiskt och skapar en barriär mot att leva. De är som bördor, som klippblock i våra varan.”

Marion Rosen


Integration


Rosenmetoden är inte en utagerande metod. Känslorna ageras inte ut under en behandling. Inom rosenmetoden säger vi att agera ut känslor är att göra dem. Då känslor återupplevs genom rosenmetoden, upplevs de ofta med en suck. Inre utrymme som utvidgats fylls med rörelsen av andningen, ofta under några sekunder. Den insikten man når i dessa ögonblick behöver ibland mycket längre tid, dagar eller veckor, för att bearbetas eller integreras.


Den process som Rosenmetoden kan bidra till handlar till stora delar om att integrera det vi blir medvetna om så att kropp, själ och psyke är i harmoni med varandra. Integrationsprocessen är oftast subtil. Man kan uppleva en känsla och/eller ett minne många gånger innan den förändras eller släpper.


I Rosenmetoden verkar det inte som om man alltid måste bli psykiskt medveten om orsaken till en spänning, attityd eller dylikt för att en förändring ska ske. Personer som jag har varit i kontakt med och även jag själv har upplevt att man en dag funnit att man känner och/eller agerar på ett annorlunda sätt som bättre stämmer överens med hur man innerst inne känner sig. Det finns inte längre någon anledning att vara någon annan än den man är.


”När du är i kontakt med hur eller vad du kände om något och uttrycker det, bryts barriären ned och det blir harmoni mellan hur du känner dig (inom dig) och hur du uttrycker dig. Det handlar inte längre om ”hur ska jag uppträda” utan om ”hur känner jag mig och hur kan jag uttrycka det”.


Språket


Rosenterapeuten använder inga psykoterapiska tekniker, tolkar inte det som sägs eller ger klienten råd. I stället pratar terapeuten om vad hon ser i kroppen, inklusive de förändringar i andningen som hon iakttar. Terapeutens frågor är avsedda att passera förbi den tänkande hjärnan och väcka ett svar i kroppen.


Under behandlingen kan klienten börja berätta saker och terapeuten följer då andningen och lyssnar på rösten. Om kroppen inte ger någon förändring i andningen så säger terapeuten: Din kropp svarar inte på det du säger. Men om det blir reaktioner i kroppen så ställer hon frågan: vad var det som hände? Eller bara säga att andningen har kommit igång. Orden är till för att göra klienten uppmärksam på vad som är viktigt för honom. Terapeuten lägger ingen värdering i det som kommer upp.


Inom rosenmetoden så tror vi mer på vad kroppen berättar för oss än vad intellektet berättar – kroppen ljuger inte. Eller som Marion säger ”kroppen talar tydligast om det vi försöker dölja.”


Det är inte nödvändigt att ställa frågor och prata under en behandling för att uppnå avslappning och komma i kontakt med det omedvetna. För klienter som har lätt för att ”gå upp i huvudet” och analysera/intellektualisera kan det vara bättre att undvika alltför mycket prat under behandlingen. 


En rosenbehandling


Redan då klienten kommer in i rummet ser terapeuten på klientens rörelsemönster. Terapeuten försöket att skaffa sig en icke värderande bild av vem klienten är genom hans hållning, hur han rör sig, blick och röst.


En behandling varar i ca 50 – 60 minuter och varje behandling är unik. Inför behandling så ombeds klienten att klä av sig allt utom underkläder och lägga sig på mage på en behandlingsbänk. Till en början täcks kroppen med en filt som man sedan förflyttar beroende på var på kroppen terapeuten jobbar.


Rosenterapeuten börjar med att titta på ryggen för att se var musklerna verkar spända, var andningen rör sig fritt och var den hålls tillbaka. Hon får på så sätt en generell bild av vad klienten uttrycker med sin kropp. Hur mycket utrymme tillåter sig personen? Drar han ihop sig? Vad behöver ske för att han ska kunna ge upp sitt sammandragna utrymme och hitta sitt verkliga utrymme igen? Vilken riktning har spänningen? Trycker han ned sig? Håller han sig uppe? Blåser han upp sig? Separerar han sin övre del från sin undre del genom att spänna sig på mitten? Dessa frågor ställs i tysthet och betraktandet uppskattningen görs snabbt så att klienten inte får en obehaglig känsla av att vara studerad.


Rosenterapeuten låter sedan sina händer glida mjukt över klientens kropp. Hon samlar information och jämför det hon ser med vad hon känner. Nu kanske hon börjar prata med klienten om vad hon ser. Hon gör det på ett icke dömande sätt. Uppgiften är att långsamt utvidga hans medvetenhet om sig själv.


Medan rosenterapeuten talar till klienten iakttar hon hans kropp. Hennes frågor och utlåtanden är tänkta att passera förbi medvetandet och väcka svar från kroppen. Om det väcker ett svar i det omedvetna kommer det till uttryck i klientens kropp, vanligtvis under terapeutens händer. Andningen kommer in i området, eller så hålls den snabbt tillbaka, spänningen i muskeln kanske mjuknar, eller så sprider sig en rodnad i området. Terapeuten iakttar och känner efter på det ställe på klientens rygg som är mest orörlig, tillbakahållet eller som han inte använder i sitt uttryck av sig själv. Klienten är omedveten om vad han håller tillbaka. Terapeuten går lite djupare med sina händer allt eftersom hon arbetar, för att kontakta spänningen på dess egen nivå och spänning. När hon arbetar känner hon att spänningen ”ger efter” något och antar då att det finns möjlighet för klienten att bli medveten om det här stället, och på så sätt öka medvetenheten om sig själv. När muskeln mjuknat och spänt av följer rosenterapeuten gensvaret med sina händer.


Ofta ser terapeuten förändringen innan klienten själv känner den. Hon lägger kanske märke till att den sammandragna muskeln jämnas ut, och att formen på ett område som hon arbetat med förändras och att andningen börjar komma in i området.


Rosenterapeuten arbetar på alla spända områden på ryggen tills hon känner rörelsen av andningen genom hela ryggen. Därefter kan hon be klienten vända sig. Ibland blir det tydligt för henne att klienten har tillåtit all öppning eller avspänning som han kan i ryggen och att det skulle vara mer produktivt att arbeta på framsidan.


Diafragman är den största andningsmuskeln och dess aktivitet syns bäst om klienten ligger på rygg. Diafragmans rörelse visar hur mycket spänning klienten fortfarande har. Framifrån syns även klientens andning och ansiktsuttryck, vilket motsvarar de förändringar som sker. När terapeuten arbetar med de muskler som rör sig med diafragman kan man ibland se en skälvning i själva diafragman. Rörelsen i buken kan börja som de gör då en person gråter eller snyftar, trots att uttrycket i ansiktet inte har förändrats. Det kan betyda att sorgen som uttrycks i kroppen inte når till klientens ansikte och medvetande. Terapeuten får då leta efter de ställen runt nacke och bröst som klienten spänner för att hålla nere den känsla som finns i den nedre delen av kroppen. När hon arbetar på det området börjar klienten bli medveten om sorgen och ett sorgset uttryck kommer över ansiktet. Efter ett tag dyker kanske några tårar upp i ögonen och snyftningarna som tidigare sågs i buken och diafragman börjar komma fram. Ansiktet tar ofta uttryck av den ålder vid vilken den speciella händelsen inträffade. Rosenterapeuten kan fråga klienten vad det var som hände vid den ålder klientens ansikte avspeglar. 


Det är inte det vi vet som ger muskelspänningen, utan det vi inte vet. Behandlingen går därför ut på att göra kroppen medveten om att muskeln eller muskelpartiet håller kvar i spänning fastän orsaken inte längre existerar. Ofta känner klienten en smärta i muskeln eller så kan området vara så avstängt att det nästan saknar känsel.


Terapeuten gör klienten medveten om den förändring hon ser, och känner, genom sina händers rörelse och genom att ställa honom en fråga eller göra ett påstående om processen och sina observationer. Vad händer när kroppens spänningar försvinner? Musklerna blir mjukare, längre, bredare och känslor kommer upp till ytan. Kroppen får en ny rörelsefrihet, och en helt ny människa framträder; en människa som andas fritt. Andningen kan förändras under en session även om klienten inte är medveten om att det händer. Terapeuten kan se förändringar i andningen, i uttrycket och ansiktsfärg, i ögonrörelser, och allt detta signalerar att tidigare omedvetna känslor är på väg upp. Ofta lägger terapeuten märke till förändringarna innan klienten själv märker dem. När klienten andas med aktiv viljestyrka ser andningen mer kontrollerad ut, mer regelbunden, mer sammandragen. Men om andningen är ”naturlig” är den djupare, mindre regelbunden och mer rymlig. Det är den sortens andning vi letar efter när vi söker tecken på djup avslappning och lätthet.


När en spänning släpper får undanträngda känslor och minnen en möjlighet att komma upp i medvetandet. Ibland kanske klienten bara känner sorg eller trötthet, ibland ett förlösande skratt eller känslan av att det blev bättre plats i bröstkorgen. Ofta händer det att klienten känner sig avslappnad efter en behandling men att inte något speciellt har hänt. Behandlingen kan även ge verkningar flera dagar efteråt i form av ovanstående t ex trötthet, pigghet, minnen eller känslor.


Det finns inget mönster eller regler för hur terapeuten ska ”plocka fram minnen”. Metoden går ut på att terapeuten på ett lyhört och närvarande sätt följer klienten i dennes process. Vad man kommit fram till är att det är själva beröringen som är det viktigaste. Huden är vårt största känselorgan.


Det går inte att säga hur många behandlingar som behövs för att kroppen ska släppa en muskelspänning eller förträngd känsla. Det finns personer som känner befrielse efter ett fåtal behandlingar, och de som tar behandlingar under lång tid utan att märkbar förändring. Det kan då vara väl undangömda eller svåra upplevelser, för vilket kroppen behöver tid. Det kan även vara försvar som kroppen behöver. 


Kroppen ska vara mogen för att möta den undanträngda känslan. Generellt kan sägas att det ska gå så lång tid mellan behandlingarna att personen har möjlighet att ta hand om uppkomna känslor.


Vad klient och terapeut upplever

Varje behandling är en ny upplevelse både för rosenterapeut och för klient. Det finns kanske inte någon synlig kontinuitet alls i en serie behandlingar, utveckling är inte alltid möjlig att spåra.


Terapeuten går in i varje behandling utifrån ett icke-vetande, eftersom hon inte har delat detta speciella ögonblick med klienten förut. Hon lär sig att inte binda sig vid resultat. Hon kan aldrig förutsäga vad som ska hända, eller ens vara säker på att något ska hända. Klienten accepterar det faktum att de har påbörjat en resa mot självkännedom och att det som kommer upp till ytan vid varje tillfälle är mer av dem själva.


Terapeuten arbetar med kroniska muskelspänningar som krävs för att bibehålla en kroppshållning som maskerar klientens verkliga jag. Kroppshållningen, sättet att stå eller att röra sig på kan förändras. Det kan ske när man återupplever den händelse som orsakade kroppshållningen och de efterföljande spänningarna, samt när man uttrycker de känslor som händelsen associerats med. Terapeuten är där för att leda klientens uppmärksamhet till spänningen. Ofta verkar det som om inte mycket har hänt efter en behandling. Men när klienten kommer tillbaka för nästa behandling kanske han berättar att gamla minnen, känslor och händelser har dykt upp i hans medvetande efter det senaste besöket. Ibland kan detta uppdykande från det förflutna få klienten att känna sig osäker. Då kan det vara bra att försäkra honom om att detta är en del av vad som förväntas ske med rosenmetoden.


Det ständiga arbetet som krävs för att producera och bibehålla en onaturlig kroppshållning kräver mycket energi. När en onaturlig kroppshållning bibehålls under en tid, blir den omedveten. Man ser den som ett tillstånd av kronisk spänning eller kroniskt ”hållande” i kroppen. När spänningen släpper efter blir energi istället tillgängligt för annat. Ofta rapporterar klienten att de känner sig energisk eller lättare.

Rosenmetoden hjälper klienten att finna sanning genom det spontana uttrycket i hans egen kropp. Kroppen stödjer och bekräftar klientens berättelse. Om klienten säger något som inte är ett uttryck för hans sanna upplevelse så svarar inte kroppen. När klienten säger det som är sant – det vill säga hans verkliga upplevelse av sig själv – svarar hans kropp. Förändringen i medvetenheten är märkbar i hans kropp.


Terapeuten gör klienten uppmärksam på denna förändring och ber honom tala om vad som händer. Det spelar ingen roll hur enastående upplevelsen som klienten beskriver är – om kroppen inte svarar är berättelsen inte sanningen. Mycket av rosenmetoden går ut på att följa processen på nära håll och att låta klienten veta när, ”det inte är det”, om och om igen, tills klienten finner sin sanning. Varje förändring försvagar vanans grepp och nya aspekter av personen dyker upp. Rosenmetoden går inte ut på att bota sjukdomar. Den kan ge klienten möjlighet att lära känna och ta ansvar för sin kropp. Få möjlighet att låta kroppens självläkande krafter få mera utrymme.


Klienten kan få en ny syn på sig själv och får kanske svårigheter att integrera delar av sitt gamla liv med sitt nya livssätt. Han kanske inte längre uppskattar samma nöjen, vänner eller arbete. Han kanske känner sig felplacerad. Han kan inte gå tillbaka och han kanske inte vet hur han ska gå framåt. Vid denna tidpunkt kanske han behöver mer traditionell psykoterapeutisk hjälp med integreringsprocessen. Han kanske behöver tid för sig själv för att förstå och assimilera den nya upplevelsen. Han kanske undersöker nya intressen, nya relationer och nya möjligheter i ett försök att utvärdera upplevelsen av sig själv. När den självupptäckande processen utvecklas blir klienten medveten om de många nivåerna av spänning i sin kropp. Han blir medveten om hur han har undanhållit sig själv från sig själv och från människor runt omkring sig. Enligt Marion så är den känsla som klienter håller tillbaka mest av allt är sin kärlek. När de känner sin egen kärlek finner de sig också i kontakt med den universella kärleken. Marion började med sjukgymnastik och upptäckte att även känslor arbetade i kroppen. Hennes metod har nu utvidgats till att även inkludera den andliga aspekten av uttrycket kropp och tanke.


Marion Rosen säger: ”Min massagemetod väcker liv i kroppens frusna känslor. Det som finns bakom den fysiska smärtan. Medvetenheten hjälper oss att släppa smärtan. Vi använder vår muskulatur för att hålla smärtan nere. Vi säger inte jag vill stoppa undan smärtan, ilskan, sorgen, men när vi håller tillbaka något, håller vi också tillbaka kärleken och glädjen. Ja, allt som gör livet värt att leva. Det är inte möjligt att frigöra kärlek och lycka och undvika smärtan”.


Marion fortsätter: ”Som sjukgymnast gjorde jag något för att klienten skulle bli bra. Men spänningen och sen smärtan kom tillbaka. Med Rosenmetoden får personen möjlighet att bli fri spänningen genom att tillåta sig att känna. Jag slutar ofta en behandling utan att veta vad som hänt. Men klienten vet”.


”Ett av Rosenmetodens primära mål


Är att tillåta kroppen anta den form


Och storlek som den har inre möjlighet till”.


Tilltron till klienten


I Rosenmetoden anser man att klienten som bär sitt eget svar. Terapeuten finns där med honom för att underlätta fysiskt och psykisk medvetenhet, men det är klienten som bär ansvaret för sin utveckling och sina beslut. 


Kravet på och tilltro till klientens förmåga och ansvar för sin utveckling gör att Rosenmetoden är mindre lämpad för personer med skör jag struktur eller starka behov av försvar. Rosenterapeuten har här ett ansvar att identifiera, avböja och eventuellt lotsa klienten vidare till en terapeut med kvalificerad psykologisk och/eller medicinsk skolning och erfarenhet.


Terapeutens förhållningssätt


För att få kontakt med klienten är det viktigt att man som terapeut strävar efter att ha ett öppet och ärligt förhållningssätt till sig själv. Det verktyg hon arbetar med är sig själv, är hon inte själv fullt närvarande så kan hon inte heller nå en djup kontakt med sin klient. Mötet med klienten förutsätter att terapeuten förmår att vara tillsammans med klienten i den process han just då befinner sig i samtidigt som hon skiljer på sina egna och klientens reaktioner. För att verkligen kunna spegla en muskelspänning krävs det att terapeuten är ytterst känslig och subtil i beröringen. Detta kräver i sin tur stor närvaro under behandlingen.


Tystnadsplikt


Tystnadsplikten är nödvändig för allt förtroligt arbete med människor som utförs professionellt och rosenmetoden är naturligtvis inget undantag. Med rosenmetoden kontaktas spända områden och sannolikt kommer vad som tryckts ned upp till ytan. Rosenterapeuten måste skapa och bibehålla en öppen plats för att det som hållits nere, stängts inne eller motats undan, ska kunna stiga upp till ytan och bli bemött i en trygg, tillitsfull och accepterande atmosfär.
 


Utbildning i rosenmetoden


Utbildning i rosenmetoden kan man delta enbart för sin egen personliga utveckling eller med syfte att bli rosenterapeut. Man kan börja i kurser i rosenmetoden från det året man fyller 25 år. 

Utbildningen består av grundutbildning och praktikår:


Grundutbildningen omfattar 1 introduktionskurs, 2 kurshelger (du kan byta ut en kurshelg mot en introduktionskurs), 7 intensivkurser, 2 kurser anatomi för rosenelever och 3 intervjuer och kan göras på kortaste tiden ca 3 år eller fördelas på längre tid om man vill


I praktikåret ingår: Ge 350 klientbehandlingar, få 25 egna behandlingar av rosenterapeut, ha ca 45 timmars handledning enskilt, i grupp samt enskilda samtal.


Praktikåret beräknas vara klart på 12 – 18 månader. 


Internationellt Certifikat erhålls från The Rosen Institute i USA efter godkänd utbildning.


Att göra skillnad mellan rent intellektuellt kunnande, som man kan förvärva genom böcker eller föredrag, och den verkliga insikt som endast kan uppnås genom samordning av två element: självupplevd erfarenhet och medveten insikt, som gör att man kan dra lärdom. När denna insikt finns kan vi konstatera att den alltid verkar som en förvandling av hela människan. I denna mening kan man inte förärva en ny insikt utan att själv förändras om än i ringa grad. På detta vis skiljer sig insikt från vetande. Således är rosenterapeuten precis så stor som hennes medvetande nivå är. Hon kan inte hjälpa andra annat än i den mån hon praktiskt och medvetet åtminstone till en del har mött och bearbetat sina egna orsaker till muskelspänningar i sin kropp, därav den långa utbildningstiden och kravet att genomgått egna behandlingar.
 


Teori

Det omedvetna


Jung talar om en del av psyket som ”det omedvetna” och denna del menar han består av två skikt. Dels det personligt omedvetna som till sitt innehåll är förvärvat, grundat på personliga erfarenheter och specifikt för var och en av oss, dels det kollektivt omedvetna som inte är förvärvat utan medfött. Dess innehåll är av allmän natur och detsamma överallt och finns inom alla människor.


Komplex


I det personligt omedvetna hittar vi de s.k. ”komplexen”. Enligt Jung är komplexen en kungsväg till det omedvetna. Komplex kan ses som bortsprängda delar av psyket. Etiologiskt har de ofta sin upprinnelse i ett så kallat trauma, en känslomässig chock eller något liknande, som våldsamt har avskilt en del av psyket.
 Komplexen är utomordentligt starka krafter som är laddade med sinnesrörelse och som kan utlösas av ett ord eller en handling och när de stiger upp till ytan behärskar de oss fullständigt. Är vi omedvetna om dessa komplex är risken mycket stor att de orsakar kaos i våra liv. Det finns både negativa och positiva komplex och de är alltid kopplade till känslor och bilder som tillhör vår personliga bakgrund. De positiva komplexen gör oss kreativa och produktiva medan de negativa gör oss destruktiva. Jung sade själv vid något tillfälle att det inte är farligt att ha komplex, det farliga är när vi tror att vi inte har dem.


Arketyper 


I det kollektiva omedvetna finner vi arketyperna. Arketyperna är medfödda och de yttrar sig i olika mönster som vi har med oss i födseln. Det lilla barnet gör vissa saker som t ex suger, griper, härmar mm utan att någon behöver lära ut det. Det är vad Jung kallar arketypiskt beteende. Man kan säga att det arketypiska står det instinktiva mycket nära och att det är något vi har inbyggt i våra gener. De fyra viktigaste arketyperna är persona, anima/animus, skugga och Självet, och de är också viktiga i individuationsprocessen


Persona


Arketypen persona är ett komplicerat relationssystem mellan det individuella medvetandet och samhället – en slags mask. En skådespelar mask som vi visar utåt. En persona kan ha många sidor, en är professionell och formell, vi har en privat persona och den kan växla med ålder, sociala sammanhang och intressen. Problem blir när persona och självet inte stämmer överens. Om den enda person du känner till är till exempel din yrkespersona – när du identifierar dig med din yrkesroll.


Jaget 


Jaget är en funktion i det medvetna, samordnar och styr minnesbilder och sinnesfunktionerna. Håller ihop personligheten och svarar för kontinuitet och personlig identitet, bedömer graden av verklighet inom och utom oss. Försöker assimilera de omedvetna innehållen och ge dem en uttrycksform som gör det möjligt för medvetandet att uppleva dem.


Skuggan 


Arketypen Skuggan kan vara en personlig, en arketypisk och en kollektiv skugga. Den personliga skuggan utgör de delar av vår personlighet som vi tränger undan eftersom vi inte vill kännas vid dem. För att slippa ta itu med dessa delar i den egna personligheten projicerar vi ut dem på andra människor och bekämpar dem också hos dessa människor trots att vi borde ta hand om dem hos oss själva.


Den kollektiva skuggan projiceras ut på dem som vi uppfattar som ”de som inte är som oss”. Det kan gälla människor som har en annan hudfärg, religion, kultur mm.


Den arketypiska skuggan är självets egen motsatts.


Att bli medveten om sin skugga och att integrera skuggsidorna med den egna personligheten är ett viktigt steg i individuationsprocessen, den utveckling vi genomgår för att bli ”helare” människor. 


Anima/animus


Anima är arketypen för det kvinnliga i mannens omedvetna del i psyket och står för eros principen hos honom. Denna s.k. själsbild utvecklas genom kontakten med modern. Animan upplevs av mannen via hans projektioner på olika kvinnor i hans liv, modern, älskarinnan, systern, hustrun osv. Anima har en förmedlande funktion mellan det medvetna och det omedvetna.


Animus är arketypen för det manliga i kvinnans omedvetna och står för logosprincipen hos henne. Det är i kontakten med fadern som animus aktualiseras för kvinnan. På samma sätt som mannen projicerar ut sin anima på kvinnor, projicerar kvinnan ut sin animus på männen i sin närhet och vi behöver bara titta på hennes make eller annan känslomässig närstående man för att få en bild av hennes animus. För mannen och kvinnan ska kunna älska varandra för den de själva är och inte vara förälskade i ”sin egen avbild” som i anima/animus projektionen så krävs det att projektionen dras tillbaka. Först då kan verklig djup kärlek uppstå mellan två människor – där ingen av parterna tvingas bära på en projektion av den andra. 


Självet


Det paradoxala med självet är att det på en gång både är en kollektiv arketyp och samtidigt grunden för all individualitet. Vi människor strävar efter helhet och balans och självet är hela det mänskliga psyket men också dess kärna. Är då självet inte i samklang med jaget och den persona jag visar upp och har vi dålig kontakt med anima/animus och en mängd skuggor tränger sig på, då är ju balansen i självet rubbad. Då är individuationsprocessen vägen att återfå balansen i självet.


Individuationsprocessen


Individuationsprocessen startar med att jaget känner sig otillräckligt, vi känner att det finns en kluvenhet inom oss, vi är inte i balans. Självet är ju överordnat jaget och hela psyket och strävar efter helhet, finns det en konflikt mellan Självet och Jaget gör att vi känner oss splittrade. Detta kan först märkas att vår persona känns fel eller falsk. 


Jung säger att individuationsprocessen kan beskrivas ”att bli sitt eget Själv … och kan också översättas som självförverkligande.
 

Individuationen innebär en psykologisk utvecklingsprocess som uppfyller de givna individuella bestämmelserna, som med andra ord gör människan till just det bestämda, enskilda väsen hon nu en gång är.


Individuationsprocess kallade Jung den process genom vilken människan blir den hon verkligen är genom att förverkliga sin inre psykiska potential.


Och att Individuationens mål är enligt Jung ”ingenting annat än att frigöra självet från ena sidan personans oäkta hölje å den andra från de omedvetna bildernas suggestiva makt.”
 

Individuation är ingenting som man väljer själv, utan den tvingar vissa individer under speciella omständigheter. Människor som förlorat känslan av att livet har en mening. Målet kan definieras som att skapa förutsättningar för att utveckla hela den mänskliga potentialen både som individ och samhällsvarelse. Jung visar också på hur människan genom att umgås med drömmar, sagor, myter och annat symboliskt material kan stimulera den självläkande kraften hos sig själv, nämligen fantasilivet.


Transcendent funktion


Individuationsprocessen handlar om att undersöka sig själv och förstå lite av det som ryms i det omedvetna, hur man hanterar sina skuggor och få en samklang mellan jaget och självet så jag kan visa upp en äkta persona. Lyckas jag med det då har jag nått något gudomligt, en harmoni – den transcendenta funktionen. 


När det omedvetna innehållet har givits en form vars betydelse har medvetandegjorts uppstår frågan hur jaget ska förhålla sig till detta, hur jaget och det omedvetna ska kunna komma överens. Detta är enligt Jung det andra och viktigaste stadiet i processen, att föra samman motsatserna så att ett tredje kan uppstå, den transcendenta funktionen. Nu är det inte längre det omedvetna som leder processen utan det är jaget som leder dialogen dem emellan. Oftast uppstår en långvarig konflikt som kräver offer från båda parter. Konfrontationen mellan de två genererar en spänning laddad med energi som föder något nytt, en ny situation. Den transcendenta funktionen manifesterar sig som en kvalitet av förenade motsatser och är ett värdefullt bidrag till psykoterapeutisk behandling. 

Den transcendenta funktionen är en psykisk funktion som förenar medvetet och omedvetet innehåll. Det medvetna och det omedvetna överensstämmer sällan till sitt innehåll eller i sina tendenser. Det omedvetna uppträder kompenserande gentemot det medvetna och vice versa. Dagens civiliserade samhälle kräver en koncentrerad, riktad, medveten funktion vilket riskerar en avsevärd dissociation från det omedvetna.

Beroende på personligheten manifesterar sig det nya i det yttre eller i det inre, enligt Jung. Livets lagar kräver att det nya är just det som tidigare varit uteslutet från personligheten. Förändringen medför en utvidgning, en förhöjning och berikning av personligheten, förutsatt att de tidigare värderingarna kvarstår. Om inte kan individen svänga för långt åt andra hållet, från anpassning till icke anpassning, från att vara rationell till vansinne – vägen är inte ofarlig. Det handlar om att säga ja till sig själv, att ta sig själv på allvar, att vara medveten om allt man gör och att konstant se det framför sig i alla dessa tvivelaktiga aspekter – det är verkligen en uppgift som utmanar oss till det yttersta.


Aktiv imagination


Aktiv imagination är den terapeutiska process, som Jung utvecklat, då analysanden fantiserar utifrån den inre bild eller dröm och med hjälp med analytikern, successivt kan internalisera vittnets speglade funktion. En slags ”vakendröm” som öppnar upp för kontakten med det omedvetna samtidigt som den medvetna funktionen bibehålls.
 


Diskussion

Rosenmetodens teori går ut på att det som finns i din kropp finns i ditt omedvetna. Om du tror att du vet vad det är så är det inte det. Spänningen är en omedveten spänning. Det är historien du inte kan berätta. Det du kan berätta utgörs av det som du redan har tagit itu med. Smärta är en vägledning för ytan om det omedvetna, det undertryckta. Det verkliga mönstret finns i ditt omedvetna och har ännu inte stigit till ytan. När det släpper tar det ofta hand om smärtan. Mycket ofta försvinner smärtan när du tar itu med den känsla det handlade om. 


Förhållandet mellan kropp och tanke är invecklat. Rosenterapeuten vet inte vad klienten vet. Det primära språket i rosenmetoden är kroppens språk. Var finns det begränsad andning, spända muskler? Genom att studera andningens kvalitet kan rosenterapeuten utläsa om andningen styrs av jaget eller av självet. Genom att lägga märke till avslappning i spända områden och andningens fria rörelse i kroppen, vet hon när klienten står i förbindelse med sitt omedvetna. Kroppen är ett fantastiskt instrument som kan ge en direkt och stark kontakt med det omedvetna. Och att det är främst det personligt omedvetna som Jung talar om som vi kommer i kontakt med. Rosenterapeuten kan endast se fysiska förändringar som tecken på att klienten har kommit i kontakt med det omedvetna som t.ex. fladdrande ögonlock, förändringar i ansiktsuttryck, sinnesrörelser, gurglingar i magen, sväljningar, tårar i ögonen eller ryckningar i ansiktet. Ansiktet får ofta utseendet av den ålder som klienten har kommit i kontakt med. 

Muskelspänning krävs för att hålla känslor under kontroll, ofta till den grad att man förlorar kontakten med vad det är man kontrollerar. Här ser jag en stor likhet med Jungs begrepp komplex och det som vi inom rosenmetoden anser kan vara orsak till muskelspänningar. Och att det är klientens komplex som vi kommer i kontakt med under en rosenbehandling. Komplexet som vi kommer i kontakt med ger i sin tur klienten en konkret fysisk upplevelse av ett skeende som har en inre psykologisk motsvarighet. Och kan genom denna upplevelse medvetandegöra omedvetet material.

Marion säger att svårigheten med barriärerna/komplexen är att de är omedvetna, att personen inte alls känner till dem. De är inte minnen, de är känslor som har gått bakom det medvetna och som sedan plötsligt, utan tanke och ansträngning kommer ut. Det första som kommer är den känsla som fanns där. Och då kan jag förstå det hela bättre med Jungs förklaringar om t.ex. trauman som avskilts bort från psyket för att det inte fanns möjlighet att hantera det av någon anledning när det inträffade.

Varför är det då viktigt att komma i kontakt undanträngda känslor och upplevelser? Är det inte bättre att låta dem ligga begravda? Om känslor från svåra situationer undertrycks hela tiden måste människor lägga ner mycket energi på att hålla dem ifrån sig. Och ofta kommer känslorna ändå fram, vid de tillfällen då personen har som svårast att hantera dem. Det är som en barlast inom oss, som förhindrar oss från att uttrycka oss fullständigt. Genom att låta dessa känslor och minnen komma upp till ytan i en trygg miljö (till exempel i en rosenbehandling) kan klienterna bearbeta dem på relativt kort tid och efteråt uppleva en oerhörd lättnad, som om något tungt lyfts från dem. De undertryckta upplevelserna som skapat murar och begränsningar i livet är nu försvunna. När någonting en gång blivit medvetet kan det aldrig stoppas tillbaka i det omedvetna. Men vi kan släppa taget om det, så att det inte längre stör oss i livet. Detta förvandlar klienten i grunden i stället för att bara generera kortvariga förändringar. När undertryckandet försvinner kan andra aspekter av självet komma till uttryck.

Rosenmetoden handlar om vägen till någonting. Du vet inte vem personen är och det vet inte han heller. De vet verkligen inte, eller så har de glömt bort det. Metoden handlar om att lära känna sin inre verklighet – att komma i kontakt med vem du verkligen är och även vad det är som du visar upp – vad du låtsas vara. Allt eftersom du långsamt tillåter detta, och blir medveten om hur du spelar och släpper på en del av rollspelet, upptäcker du att det finns något bortom allt detta som verkligen är du.


Rosenmetoden och individuationsprocessen strävar efter att hjälpa oss att bli hela människor, att utveckla individens förverkligande av sin egen potential. Både rosenmetoden och individuationsprocessen är en upptäcktsfärd i vårt inre så att vi bättre kan förstå oss själva och leva ett rikare liv som gynnar både oss själva och dem vi har relationer till. Individuationsprocessen börjar med det omedvetnas strävan att bli medvetande gjort och inom rosenmetoden så ser vi det som att det omedvetna kan visa sig genom spända muskler i kroppen. Både individuationsprocessen och rosenmetoden öppnar en väg genom självets starka försvarsmekanismer – som jag här kan se som de olika komplexen och arketyperna in till personens innersta väsen/självet, vilket som kan leda till inre läkning enligt rosenmetoden och individuationsprocessen.


I individuationsprocessen begynnelse har klienten en känsla av kluvenhet, persona och självet är inte i samklang, Individuationsprocessen handlar om att undersöka sig själv och försöka förstå lite av det som ryms i det omedvetna, att integrera sina skuggor och få en samklang mellan jaget och självet så att han kan visa upp en äkta persona. Lyckas han med det har han nått något gudomligt, en harmoni, något transcendalt. Så det första vi måste ta reda på vad det är som inte stämmer och därefter titta på det – i analysen undersöker man sig själv och de bilder som kommer upp från det omedvetna i form av drömmar och symboler. Inom rosenmetoden grundar sig kanske mer på att psykisk smärta visar sig genom fysisk smärta som t.ex. spända muskler, leder, minskad rörlighet.


I båda processerna faller den persona jag har och jag måste börja bygga upp en ny som står i samklang med självet. Klienten kan uppleva att han får en ny syn på sig själv och får kanske svårigheter att integrera delar av sitt gamla liv med sitt nya sätt att se på livet. Han kanske inte längre uppskattar samma nöjen, vänner eller arbete. Han kanske känner sig felplacerad. Han kan inte gå tillbaka och han kanske inte vet hur han ska gå framåt. Hans persona passar inte in längre. Vid denna tidpunkt behöver han kanske mer traditionell psykoterapeutisk hjälp med integreringsprocessen. 


Transformation är det viktigaste inom rosenmetoden. Vad är det som händer? Vi berör kropparna på de platser där det finns spänningar. Musklerna skyddar klienten från att känna något. Dessa spänningar hade en gång mycket betydelsefulla funktioner.


När diafragman släpper efter sker full inandning och utandning utan ansträngning eller begränsning. Det autentiska jaget eller ens innersta väsen kontaktas (självet) och blir tillgängligt. En persons världsbild hålls begränsad genom kronisk muskelspänning. Då begränsningen upptäcks och erkänns släpper den spänning som krävdes för att bibehålla den. Energin som användes till att ”hålla tillbaka” blir då tillgänglig för att leva. Nya möjligheter till gensvar på händelser i ens liv öppnas upp och energin som krävs för nya gensvar finns tillgänglig. Denna upplevelse kan både vara oansenlig och upplivande. Klienten inser att han inte har haft fel, utan bara varit begränsad, som om han har haft skygglappar på sig. Han har inte förvärvat någon ny kunskap, men en ny vetskap – en förändring i medvetenheten. Den förändringen i medvetenheten tycker jag att vi kan härleda till den transcendenta funktionen.


Man förstår alltså vilka förändringar i känslolivet en gradvis avspänning av ett område så småningom kan föra med sig – byggd på verklig styrka utan spänningar. Nu är det inte längre det omedvetna som leder processen utan det är jaget som leder dialogen mellan dem emellan.

Aktiv imagination är Jungs metod att öppna upp för det omedvetna genom att ge fritt utrymme för fantasin samtidigt som man behåller en medveten uppmärksamhet. Att följa en inre impuls och tillåta den i form av en fråga som sedan kan ge gensvar i fysiskt i klientens kropp. En viktig aspekt är att terapeuten speglar det gensvar som visar sig i klientens kropp så att det kan nå klientens medvetande förbi jagets kontroll. Relationen mellan terapeuten och klienten är viktig, det är genom den som klienten kan bli medveten om kroppens fysiska ”svar”. Jag kan tycka att det är någon form av aktiv imagination som rosenterapeuten samspelar med sin klient. Terapeuten kan ställa frågor som kommer till henne, som inte behöver ha någon logik alls och stämmer det med var klienten är i sin behandling så visar det sig i klientens kropp. 

Jungiansk terapi är ett möte mellan två människor som ömsesidigt påverkar varandra. Någon metod existerar inte oberoende av personen som utövar metoden. Jung betonar starkt att varje enskilt fall är unikt och kräver sin egen metod, det vill säga ingen alls. Individuationen är en naturlig process. Endast livet i sig självt som levs fullt ut kan hela ett splittrat psyke, menade Jung. Under utbildningen i rosenmetoden har vi många olika lärare som lär ut metoden med sitt eget uttryckssätt. Det gäller att hitta formen som passar terapeuten och som passar tillsammans med klienten. Här kan jag se likheter i att de båda modellerna är mer en sorts konsthantverk än en renodlad teknik.

Jung anser inte att alla människor passar hans psykologi. Jung anser att hans psykologi främst gäller den kreativa, intuitivt begåvade eller avancerade klienten. Med anledning av att denna personlighetstyp inte försöker reducera sina problem till historiska orsaker. Istället strävar hon efter att skapa något nytt, på en högre nivå. Betraktad utifrån Jungs typologi så är det främst intuitionstypen som är begåvad för detta öde. Om rosenmetoden enbart skulle passa för vissa personlighetstyper har jag svårt att se men jag kan se att för den som känner sig alienerad från sin kropp är rosenmetoden ett bra redskap för att återfå kontakt och lära sig lyssna på kroppen. Och det kanske är så att genom rosenmetoden kan du öka din medvetenhet och komma i kontakt med dina stödfunktioner som kanske är intuition så att fler människor kan tillgodose sig individuationsprocessen?


Jag tycker att jag bättre kan förstå rosenmetoden genom Jungs teorier synd bara att hans teorier inte är riktigt ”rumsrena” i de vetenskapliga kretsarna för det skulle behövas för att ge mer tyngd och större acceptans till rosenmetoden.


Slutord

Att en känsla är både somatisk och psykisk innebär att känslan tar sig både ett kroppsligt och ett psykiskt uttryck. Genom kroppen uttrycker vi medvetet och omedvetet våra tankar, känslor, rädslor, tvivel och glädje. Vår inre känsla uttrycker sig genom kroppen. Vår glans syns i våra ögon, vårt skratt och lättheten i våra rörelser. Kan vi överhuvudtaget uttrycka, förmedla, en känsla utan att använda vår kropp? Jag tror att känslan av att ha en identitet kommer från känslan att vara i kontakt med kroppen. För att veta vem man är måste människan bli medveten om vad hon känner.


Det är genom kroppen vi upplever våra känslor. Känslorna finns i kroppen och ger sig tillkänna genom kroppen, genom förnimmelser från musklerna. Det är också med hjälp av kroppen som vi håller inne de känslor som vi inte vill ska komma till uttryck. Vi håller så att säga fast dem med musklerna och gömmer dem för vårt medvetande. Det är också kroppen som till slut reagerar kanske genom smärta, muskelspänning, begränsad rörlighet och liknande när den inre spänningen och den yttre påfrestningen blir för stor. En spänd muskel arbetar hela tiden. Den har ”glömt bort” hur det är att inte arbeta. Styrka är vad som händer mellan avslappning och spänning. Det gäller alltså att finna styrkan.


Det handlar alltid på något vis om det som är ”mittemellan” och vad som händer just där. Det är dörrar som öppnas, som man ibland inte visste att de fanns, det är att befinna sig på tröskeln, vare sig utanför eller innanför, det är sprickorna i muren, övergången från sömn och vaka. Fantasin lever där mittemellan, liksom inspirationen, eller skapelseögonblicket där livet tar form. Det slog mig att om jag i några få ord skulle summera om vad Jungiansk psykologi och rosenmetoden handlar om för mig, skulle jag nog säga att det är just i detta möte mittemellan – mellan det medvetna och det omedvetna. En mur av spända muskler som genom avspänningen kan få en chans till vila och leda till en ”spricka i muren”. Och genom den sprickan finna en öppning till sitt inre – en spricka som öppnar sig mot mörkret. Och där sitt inre har en chans att ”sippra” ut. På kurserna sägs det ofta att ibland så är dörren gjord av pansar och det går inte att ”komma in” den vägen utan vi får istället leta efter sidodörrar och ”knacka på” för att se om vi får komma in.


Vårt självläkande inre apotek tror jag kan vara medvetenhet. Därför är självkännedom, att lära känna sina svagheter och förtjänster, läkande och frigör själslig kraft. Den som kan acceptera att se sitt inre missnöje, som vågar se att den inte är perfekt och som har kontakt med irritationen den har över mångt och mycket, har också mindre mask. Den är mer lugn i sig själv för den behöver inte leva upp till något som den inte är utan har en djupare kontakt med sitt friska och sunda inre.


Då medvetenheten flyter in genom en avspänd, naturlig kropp är förändringen inte längre hotande. Successiva lager av självkännedom följer på varandra. Inom rosenmetoden skapas öppningen till förändringen genom kroppen, som blir en karta över det nya territoriet. Den kroppsliga responsen berättar sanningen om ens inre verklighet. Det blir ett sätt att möta den okända, ordlösa, obeskrivbara inre världen. Där vi kan föra en dialog med den världen, som beskrivs som ”det omedvetna”. Det omedvetna kan också nå oss genom drömmar, plötsliga uppslag, överraskande känslouttryck eller genom fantasins resa. Det börjar nästan alltid med en resa. Vi har en längtan, en önskan, en dröm om vad vi vill, om vart vi vill eller ibland en insikt om vad vi inte vill, vi kanske känner smärta i våra kroppar, att vi är stela i våra muskler och att det är något som vi känner att vi måste ändra på. Att finna en väg till sitt omedvetna, lära sig leva i båda världarna, i den synliga och den osynliga. Det kanske är så att det hela börjar med en individuationsprocess och/eller en ”rosenresa”?
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