
60  H� ligt h� ma 

t

Myriam Peyrard, 39, har sedan 
tonåren lidit av ryggsmärtor.

Efter att ha provat osteo-
pati, akupunktur och andra 
mjuka behandlingsformer 
fastnade hon för Rosen-
metoden. 

Ryggen blev bättre samti-
digt som hon blev mer med-
veten om samspelet mellan 
kropp och själ.

– När jag började gräva
 i min fysiska smärta dök de 
känslomässiga problemen 
upp under ytan, säger hon.

I de tidiga tonåren fick Myri-
am problem med ryggen. Det vi-
sade sig att hon hade skolios, hen-
nes ryggrad var krökt i sidled. Sko-
liosen rättades till med hjälp av 
sjukgymnastik, men smärtorna 
i ryggen var kvar och blev värre 
med åren.

– I vuxen ålder hindrade smär-
tan mig från att bära tunga saker 
och jag kunde inte sitta långa stun-
der vid datorn, berättar hon.

Hon trodde att smärtan skul-
le ge med sig efterhand efter-
som hon var en aktiv person 
som tränade regelbundet genom 
dans och andra aktiviteter. Men 
det gjorde den inte. I 30-årsål-
dern tröttnade hon på de mjuka 
behandlingsmetoderna som skänk-
te tillfällig lindring.

– Jag kände att det inte kunde 
fortsätta så livet ut, säger hon.

Fick tips av en vän
En väninna tipsade om Rosen-

metoden, ett slags terapi som ge-
nom lätt fysisk beröring av krop-
pen, i kombination med samtal, av-
ser att lösa upp muskelspänning-
ar. Man ska också bli medveten 
om vad som döljer sig bakom 
obehaget och smärtorna. Myri-
am provade. Metoden hade inte 
bara en positiv effekt på hen-
nes ryggsmärtor – den öppnade 
upp minnen, både kroppsliga och 
mentala. Trots att hon inte har 
haft en traumatisk uppväxt växte 
känslor av både sorg och saknad 
fram.

– Jag hann till exempel bara träf-
fa min mormor under en veckas tid 
i min barndom. Jag minns inte ens 
hennes ansikte. Det var ett tomt 
hål inom mig och jättesorgligt att 
få känna.

Myriam tror inte att det min-
net hade kunnat väckas med tra-
ditionell samtalsterapi. Det kändes 
djupt rotat i kroppen.

– Kroppsminnen och menta-
la minnen som dyker upp un-
der behandlingar får en plats, 
även om man inte hittar någon 
förståelse eller lösning. Och när 
de får en plats stängs de inte längre 

in och spänningar släpper.
Efter att ha behandlats med 

Rosenmetoden känner sig Myri-
am emotionellt friare, mer med-
veten och i kontakt med hela sin 
person.

Har blivit mer tolerant
– Då möter man sin omgivning 

med samma inställning, vilket jag 
märkt i mina nära relationer.

Enligt Myriam har Rosenmeto-
den gjort att hon ser människor 
på ett annat sätt i dag. Hon mö-
ter helheten, inte bara utmärkan-
de karaktärsdrag eller ett visst 
beteende.

– Jag är mer tolerant mot andra, 
och det tror jag kommer från att 
jag har blivit mer tolerant mot mig 
själv.

Utöver att  hennes ryggsmärta 
i dag är helt borta, har Myriam 
själv utbildat sig till Rosentera-
peut. Hon blev klar 2009 men be-
söker fortfarande andra terapeuter 
som patient.

– Under behandlingen blir man 
ständigt påmind om att vara i nuet. 
Därför känns det som att jag kom-
mer att fortsätta gå på behandling-
ar, just för att bli påmind om att 
leva i stunden.

Text: Simon Löfroth
simon.lofroth@aftonbladet.se

 Foto: Marco Gustafsson

”Värken släppte 
när jag bearbetade 
mina minnen”

DIN HÄLSA / ❊ Psykologi  ❊ Relationer  ❊ Medicin  ❊ Alternativ

Myriam hade ont i ryggen i 20 år 
– Rosenmetoden hjälpte henne till slut

Rosenmetoden hjälpte 
Myriam att bli av med 
de svåra ryggsmärtorna. 
I dag har hon utbildat 
sig till Rosenterapeut.

Yrsa Kjerrgren är 
Rosen-terapeut och ut-
bildar inom metoden sedan 
22 år tillbaka. Hon menar 
att den är ett sätt att bearbe-

ta det okända i våra kända 
livshistorier.

Vad innebär det?
– Säg att du varit med om 

någonting under barndo-

men som du minns tydligt. 
Genom behandlingen får 
du komma i kontakt med 
hur det egentligen var, rent 
känslomässigt.

Hur fungerar det?
– I mötet mellan 

spända muskler och mju-
ka händer, i avslappning-
en, kan minnen och bilder 
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Yrsa Kjerrgren är 
Rosen-terapeut 
bildar inom metoden sedan 
22 år tillbaka. Hon menar 
att den är ett sätt att bearbe-

Rosenterapeuten: ”Genom behandligen får du komma i                 kontakt med hur det var rent känslomässigt”


